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Verbeteren van huid en haar door behandeling met PRP 
Platelet-rich-plasma, bloedplaatjes-(trombocyten)-rijk-plasma, ook wel vampierbehandeling.  
Het plasma bevat door gebruik van een speciale bloedbuis en centrifuge van de buis, naast de 
bloedplaatjes, ook verschillende soorten groeifactoren, die op hun beurt haar en huid vernieuwing 
en verbetering kunnen geven. 
 
Huidverbetering: door stimulatie van onder ander collageen nieuwvorming kan de structuur en het 
uiterlijk van de huid worden verbeterd. Goeie indicaties zijn de behandeling van de onderoogleden, 
fijne lijntjes, hals, decolleté en handruggen.  
 
Hoofhuid en haargroei bij kaalheid en haarziekten:  haargroei kan worden gestimuleerd en er kan er 
weer haar terug groeien. Indicaties zijn alopecia androgenetica, alopecia areata en mogelijk andere 
haarziekten die gepaard gaan met ontsteking en haarverlies.  
 
Procedure 
Met een prik in de elleboogsplooi wordt bloed afgenomen. Het plasma wordt verkregen door het te 
scheiden van het bij u afgenomen bloed in een buis met daarin onder andere een gel-filter. Deze buis 
wordt in een centrifuge geplaatst. 
Het plasma wordt in de huid ingespoten met een fijn naaldje of een canule (een dun buisje met een 
bolle punt).  
 
Na de behandeling is de huid wat gezwollen en rood en er kunnen kleine blauwe plekjes ontstaan. De 
zwelling en roodheid verdwijnt na 1-3 dagen, blauwe plekjes kunnen wat langer zichtbaar zijn. Het 
beste effect wordt verkregen door de behandeling 2 tot 4 keer, na 4 en 8 weken te herhalen, maar 
dit is niet per sé noodzakelijk. De arts zal met u bespreken welk behandelschema in uw situatie is te 
adviseren.  
 
Voor de behandeling 
Mogelijk wordt het effect van blauwe plekjes en zwelling verminderd door 3 dagen voor, tot en met 
5 dagen na de ingreep Arnica D6 druppels, tabletten of crème te gebruiken (volgens de bijsluiter).  
 
Gebruik bij voorkeur geen pijnstillers, anders dan paracetamol 2 dagen voor de behandeling.  
De behandeling kan niet worden uitgevoerd als u een bloedziekte, bloedkanker of stollingsstoornis 
heeft of een infectie in het gebied wat behandelt gaat worden.  
Bij voorkeur: niet roken, geen corticosteroiden slikken binnen 2 weken voor of na de behandeling, 
geen corticosteroiden injectie binnen 1 maand voor of 2 weken na de behandeling.  
 
Effect 
Huidverbetering:  het resultaat van de PRP behandeling voor de huid wordt na enkele weken 
zichtbaar. De huid oogt frisser en fijne lijntjes kunnen minder zichtbaar zijn. Als de onderoogleden 
behandeld zijn kan de paarse verkleuring wat minder zichtbaar zijn.  
 
Haarverbetering: Het effect van de PRP behandeling op de haargroei zal langer op zich laten 
wachten. Dit duurt enkele maanden. U kunt merken dat dunne haren wat dikker worden en dat er 
meer haren gaan groeien.  
 
Bijwerkingen 
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De PRP behandeling is een relatief veilige procedure. Minimale complicaties worden genoemd: pijn 
in het geïnjecteerde gebied; hoofdpijn, zwaar aanvoelen van het hoofd, zwelling, roodheid, infectie, 
allergische reactie-urticaria huiduitslag, tijdelijke verkleuring van de huid, blauwe plekken.  
 
Tarieven  

De tarieven van onze behandelingen vindt u terug op de website www.skinplan.nl en worden met u 

besproken tijdens het consult.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klachten- en privacy reglement 

SkinPlan beschikt over een klachten- en privacyreglement. Deze kunt u ter inzage opvragen via de 

contactpagina op onze website of via info@skinplan.nl 
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