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Haartransplantatie
BEHANDELING 
IN ISTANBUL, TURKIJE

U denkt serieus na over een haartrans-

plantatie in Turkije, maar u  wilt eerst 

meer weten over alle mogelijkheden, 

voordelen, nadelen en uiteraard de 

prijzen. Lees hier wat je echt moet 

weten. De behandelingen die wij 

aanbieden zijn geschikt voor mannen 

en vrouwen en worden uitgevoerd bij de 

best gewaardeerde haartransplantatie 

kliniek in Istanbul.

Brochure
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Wij zijn de aanbieder van kwaliteitsvolle en betaalbare
haartransplantaties in de Turkse stad Istanbul. Wij
hebben als missie om de Nederlandse consument zo
goed mogelijk te ondersteunen door het aanbieden
van:

1 CONTINU NEDERLANDSE 
VIP BEGELEIDING 

Wij regelen alles in Istanbul:

behandeling, hotel, vervoer, medicatie en 
controle. Nederlandstalige begeleiding

2 VOORDELIGE 
HAARTRANSPLANTATIES

Wij zijn ruim 60 tot 70 procent 
goedkoper dan haartransplantatie 
klinieken in Nederland en België.

3 KWALITEITS-
GARANTIE

Ons A+ haartransplantatie 
kliniek biedt altijd 100%
kwaliteitsgarantie.

Welkom

123 HAARTRANSPLANTATIE TURKIJE
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Over ons
Bij 123 Haartransplantatie Turkije bieden we
service graag op de juiste manier. Als het
kan, net even beter. Onze klanten krijgen
daarbij altijd de beste behandeling voor de
beste prijs.

Wij blinken uit met onze focus op
deskundigheid als adviseur en begeleider en
hebben daarbij plezier in ons werk. We
willen mensen laten weten (en voelen) dat
ze de beste service krijgen voor de beste
prijs.

Wij doen er alles aan om de kwaliteit van
onze behandelingen te garanderen. Wij
werken met bewezen behandelmethodes
en hebben zeer ervaren en kundige artsen
in huis.

ONS KANTOOR
Ons kantoor is gevestigd in Weesp (regio
Amsterdam). U kunt altijd bij ons terecht
voor een vrijblijvende telefonische of een
face-to-face consultatie. Wij komen graag
bij u langs of spreken met u af op een
locatie naar keuze.

Ons kantoor:
Meidoornlaan 621
1382 XE Weesp

Bel of Whatsapp gerust:
06 155 370 42

Bereikbaarheid:
Maandag t/m Vrijdag
09:00 – 20:00 uur
Zaterdag
09:00 – 13:00 uur

KVK nummer
74495933 Amsterdam
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Blijvend 
Resultaat
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Altijd groeigarantie op 
geimplanteerde haarzakjes

• Uitgevoerd in 1 dagdeel (5-8 uur)

• Gebruik modernste technieken

• 3 daags verblijf in wereldstad Istanbul

www.123haartransplantatieturkije.nl
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UITLEG

Haar
Transplantaties

Bij een haartransplantatie worden haarzakjes (grafts) verplaatst naar huid waar
geen tot weinig haargroei is. Dit kunnen licht behaarde of kale plekken op het
hoofd of gezicht zijn en verbetert daar de haardichtheid. Deze grafts zijn
afkomstig uit de haarkrans (achterzijde en zijkanten hoofdhaar). Het
geïmplanteerde haar zal vervolgens op deze plekken blijvend gaan groeien.

Wanneer is resultaat te zien?

De geïmplanteerde grafts hebben ongeveer een jaar nodig om de haargroei te
maximaliseren. Een maand na de haartransplantatie vallen in de grafts aanwezige
haren grotendeels uit. Dit is een normaal proces en na het uitvallen zullen
opnieuw haren gaan groeien. In eerste instantie zijn de haren die opnieuw
groeien nog dun, maar deze worden naarmate de tijd verstrijkt dikker. Hierdoor
zal ook de haardichtheid toenemen.

Waarom een haartransplantatie

Een haartransplantatie is misschien wel de beste oplossing tegen kaalheid. Je
gebruikt namelijk als donormateriaal je eigen haar en oogt daarmee natuurlijk.
Het resultaat is blijvend.
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Op de leeftijd van 30 jaar zijn ongeveer 3 op de 10 mannen kalend of kaal. Op 50-jarige
leeftijd geldt dat al voor ruim de helft van de mannen. De kans om als man uiteindelijk
kaal te worden is dus groot. Haaruitval bij mannen veroorzaakt meestal teruggetrokken
inhammen en haarlijn, een kale kruin, kaler of dunner wordend haar over de hele
bovenkant van het hoofd.

Haaruitval en kaalheid 



Behandel 
Mogelijkheden

Bewezen haartransplantatie methode waarbij grafts een voor
een verzameld worden en vervolgens getransplanteerd naar de
kale plekken op hoofd of gezicht. Een FUE Haartransplantatie
geeft een prachtig resultaat, ook als de kaalheid al vergevorderd
is.

FUE methode

Een verbeterde haartransplantatie methode waarbij een hogere
haardichtheid per cm2 wordt bereikt dan met de standaard FUE
methode. Door gebruik van een speciaal saffieren naald kunnen
nog nauwkeuriger incisies worden aangebracht die dichter op
elkaar staan.

Saffier methode

Nieuwste haartransplantatie techniek (directe implantatie) met
een nog hogere haardichtheid dan met de Saffier methode
mogelijk is. Bovendien worden de grafts direct geimplanteerd
zonder vooraf incisies te hoeven maken.

DHI methode

Per haartransplantatie behandeling kunnen maximaal 4.000 tot 6.000 grafts
gewonnen worden. Meer grafts verzamelen is niet verstandig. Zo voorkom
je dat de haarkans te snel wordt uitgedund en kale plekken ontstaan.

Bij de DHI methode worden maximaal 3.200 grafts verplaatst.
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Haarkrans
(donorgebied)



VOOR NA
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Resultaten 
Voor & Na



VRAGEN & ANTWOORDEN

Vragen & 
Antwoorden

Welke voordelen biedt een haartransplantatie?
• Geeft je haar een tweede leven
• Resultaat is blijvend
• Gebruik eigen hoofdhaar als donormateriaal (echter kan niet)

In 1 behandeling je haargroei terug (1 dagdeel) 
• Geen hechtingen, dus geen lelijke littekens

Hoeveel grafts worden getransplanteerd?
Het aantal over te zetten grafts is afhankelijk van de grootte van de kale gebieden
en de aanwezigheid van voldoende donormateriaal in de haarkrans. Daarnaast
kunnen haarkleur en de structuur van je hoofdhuid een rol spelen. Op een cm²
kale huid kunnen ongeveer 30 tot 35 grafts worden geïmplanteerd.

Is een haartransplantatie pijnlijk?
Een haartransplantatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving van de
hoofdhuid. Tijdens de ingreep zul je geen pijn ervaren. Het is een tamelijk
comfortabele behandeling waarbij het mogelijk is te slapen of naar een film te
kijken. Na de haartransplantatie behandeling is enige kans op napijn. Wij geven
altijd pijnstillers mee om eventuele pijn te onderdrukken.

Wanneer is een haartransplantatie niet mogelijk?
Een haartransplantatie is niet mogelijk wanneer geen of bijna geen donorhaar in
je haarkrans aanwezig is wat getransplanteerd kan worden.

Welk haar is geschikt voor een haartransplantatie?
In principe is elk haarsoort geschikt voor een haartransplantatie behandeling.
Ook kroeshaar of sterk krullend haar.

Op welke leeftijd kan een haartransplantatie?
Wanneer je nog veel last hebt van haaruitval, is het beter nog even te wachten
met een haartransplantatie. In principe kan een haartransplantatie verricht
worden vanaf je 20ste jaar. Onderga je een haartransplantatie op jonge leeftijd?
Dan kan later een nabehandeling wenselijk zijn.

Hoe lang duurt een haartransplantatie behandeling?
Een haartransplantatie behandeling duurt ongeveer 5 tot 8 uur. Het aantal
daadwerkelijke uren hangt af van de grootte van de kale plekken en het aantal te
verzamelen en te verplaatsen grafts. Het implanteren neemt een paar uur in
beslag. Alle grafts worden één voor één geplaatst.

Is het zichtbaar dat haar is weggehaald uit mijn haarkrans?
Nee, het niet zichtbaar dat haar is weggehaald uit de haarkrans. Omdat we uit
het hele donorgebied selectief haarzakjes verzamelen blijft dus genoeg haar over.
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U vertrekt alleen of samen met uw begeleider vanuit Nederland voor een 3 daags verblijf naar
wereldstad Istanbul. Bij aankomst wordt u opgehaald met exclusief VIP vervoer en naar uw hotel
gebracht.

Dag 1

Op de afgesproken behandeldag wordt u door uw begeleider naar onze moderne haarkliniek in Sisli
gebracht. Het kliniek bevindt zich tegenover uw hotel. Na de nodige uitleg door een arts, zal de
behandeling beginnen met een plaatselijke verdoving. Afhankelijk van de haartransplantatie methode zal
hierna het hoofdhaar worden geschoren. De behandeling neemt circa 5 tot 8 uur in beslag. In de tijd dat
u wordt behandeld, kunt u gewoon muziek luisteren, films kijken of slapen. Na de behandeling kunt u
terug naar uw hotel. U krijgt na afloop een aantal zaken mee, zoals pijnstillers voor eventuele napijn,
shampoo en lotion.

Dag 2

De dag begint met een medische controle in ons haarkliniek. Na deze afspraak bent u klaar voor vertrek
naar Nederland.

Dag 3

Planning &
plan van aanpak
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Ook voor 
Baardhaar
Transplantaties
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Altijd groeigarantie op 
geimplanteerde haarzakjes

• Uitgevoerd in 1 dagdeel (3-8 uur)

• Gebruik modernste technieken

• 3 daags verblijf in wereldstad Istanbul

www.123haartransplantatieturkije.nl



VRAGEN?
Wij zijn elke werkdag telefonisch 
bereikbaar vanaf 09.00 uur – 20.00 uur

Op zaterdag van 09.00 uur – 13.00 uur 

Telefoon
06 155 370 42

GRATIS CONSULT
Stuur foto’s van uw haar en 
kalende plekken naar whatsapp 
nummer 06 155 370 42 en 
ontvang geheel vrijblijvend 
een advies op maat.www.123haartransplantatieturkije.nl

https://www.123haartransplantatieturkije.nl/

