
Veelgestelde vragen laser behandeling 

Waarom zijn er meerdere behandeling nodig? 
Een haar doorgaat verschillende groeifases. Anagene fase (groeifase), Katagene fase 
(rustfase) en de Telogene fase (uitvalfase). 

  

De behandeling werkt het effectiefst op een haar die zich in de Anagene fase (groeifase) 
bevindt. Het haartje zit verbonden aan de wortel, waardoor de energie van de lichtpuls in 
de wortel terecht komt en dit vernietigt. Indien een haartje in de Katagene of Telogene fase 
zit, komt de energie niet in de wortel terecht en valt het haartje wel uit maar de wortel blijft 
intact die kan een nieuwe haar produceren. Van buitenaf is het niet zichtbaar in welke fase 
een haar zit, en alle haren zitten niet op hetzelfde moment in dezelfde fase. Door dit 
proces zijn er meerdere behandelingen noodzakelijk. 

Is de behandeling pijnlijk? 
De behandeling wordt niet als pijnlijk ervaren. Het voelt alsof er een klein elastiekje tegen 
de huid ‘ aangeschoten’ wordt. Dit geldt in de meeste gevallen voor de gevoelige gebieden 
zoals de bikinilijn, oksels en bovenlip. Tijdens de behandeling kan de stand elk moment 
aangepast worden indien de behandeling wel als gevoelig wordt ervaren, zodat het minder 
gevoelig wordt. 

Mag ik in de zon tijdens de behandeling? 
De huid mag niet zongebruind zijn. De laser werkt op de pigmenten die in een haar zitten, 
als de huid daarnaast ook bruin gekleurd is, dan is er een kans dat de laserstralen zich 
daarop richt. Met als resultaat dat de pigmenten in de huid eruit gehaald worden en er 
verbranding van de huid komt. Als je een behandeling hebt ondergaan en je gaat daarna 
in de zon, dan kan je huid de enorme hoeveelheid stralen niet verwerken. Dan ontstaat er 
ook dezelfde bijwerking, namelijk verbranding en pigmentatie. 

Hoelang moet ik uit de zon blijven? 
In principe geldt de regel om 6 weken voor de behandeling en 6 weken na de behandeling 
niet in de zon te komen met het gebied wat behandeld dient te worden. Als dus je oksels 
behandeld worden kun je gerust met je gezicht of benen in de zon. 
De periode dat je niet in de zon mag komen hangt ook af van jouw huidtype, en hoe snel 
je verkleurd. Dit wordt ingeschat door de behandelaar. 



Wat moet ik voor de behandeling doen? 
De haren moeten tijdens de behandeling in de huid zitten, aangezien de laser anders geen 
geleider heeft voor het licht. De haren dienen voor de behandeling kort geschoren te zijn. 

Mag ik de haren tussentijds eruit halen met een pincet? 
De haren moeten in de huid aanwezig zijn, dus er dienen geen haren uitgetrokken te 
worden. Dit geld voor de hele behandelperiode.  

Help! Ik heb moeite met scheren. 
Soms krijgen we de feedback van onze clienten dat ze het vervelend vinden om te 
scheren. Het is slecht voor de huid en voelt heel ‘ mannelijk’. 
Uiteraard begrijpen wij dit punt, maar je gaat merken dat je na 1 of 2 behandelingen al niet 
meer het gevoel hebt dat je de haren weg moet halen. Elke behandeling boekt 
vooruitgang, dus op den duur merk je dat de haren steeds minder storend zijn en dat je er 
soms niet meer aan denkt dat het eruit gehaald moet worden. 

Hoelang zit er tussen de behandelingen? 
Tussen elke behandeling zit gemiddeld 6 weken, dit heeft te maken met de groeifases van 
de haar. Als er te snel behandeld wordt, heb je kans dat er veel haren niet behandeld 
worden. 
Voor het lichaam geldt dit tussen de 6-8 weken, de groeifases van lichaamshaar is trager 
dan van het gezicht. 

Ben ik na de behandeling voor altijd van mijn haren af? 
De haren die behandeld zijn, komen in principe niet meer terug. Echter is beharing ook 
gevoelig voor hormonen, indien er dus veranderingen zijn met hormonen of bijvoorbeeld 
medicatie, kan er niet gegarandeerd worden dat de haren nooit meer terug komen.  
Er wordt altijd geadviseerd om 1 a 2 keer per jaar een onderhoudsbehandeling te doen, op 
deze manier blijf je altijd ‘ nieuwe haren’ een slag voor.


