De kosten van een haartransplantatie
Het bepalen van de kosten van een haartransplantatie is maatwerk en sterk afhankelijk van
een aantal factoren. Zo zal het donorgebied - het gebied op het achterhoofd waar we de
grafts (haar met haarzakje) vandaan halen - voldoende haar moeten bevatten. Daarnaast
dekt dik, donker haar in de regel beter dan fijn, blond haar. In een gratis en vrijblijvend
intakegesprek bij Nationaal Huidcentrum wordt duidelijk wat in jouw specifieke situatie de
werkelijke kosten zullen zijn. Om je toch een idee te geven van de globale kosten van een
haartransplantatie, geven we hier de gemiddelde prijzen aan.

Haartransplantatie hoofdhaar
Tarieven behandeling
Aantal grafts
300
1.200
2.200
* inclusief 5% rente

Prijs
1.150
3.960
6.820

Gespreide betaling
Aanbetaling6
maanden
12 maanden*
575
96
49
1.980
125
64
568
291
3.410

Haartransplantatie snor en/of (bakke)baard
Tarieven behandeling
Aantal grafts
50
100
200
300

Prijs
800
995
1.532
1.915

Gespreide betaling
Aanbetaling6
maanden
12 maanden*

766
958

128
160

65
82

* inclusief 5% rente

Haartransplantatie wenkbrauw
Tarieven behandeling
Aantal grafts
Alleen opvullen vanaf
200
300
* inclusief 5% rente
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Prijs
800
1.500
1.915

Gespreide betaling
Aanbetaling6
maanden
12 maanden*
750
958
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125
160

64
82

Vergoeding
Soms wordt een haartransplantatie vergoed, bijvoorbeeld bij een aangeboren kale plek,
een (chronische) ziekte of een ongeval. Dit dien je met een bewijs van een arts bij je
zorgverzekeraar aan te tonen. Neem contact op met je zorgverzekeraar om jouw situatie
te bespreken.

Gespreide betaling
Wij begrijpen dat het bedrag voor een haartransplantatie niet voor iedereen in één keer is
op te brengen. Het is dan ook mogelijk om de behandeling gespreid te betalen. Je betaalt
minimaal 50% aan en het restbedrag maak je over via maandelijkse automatische incasso
in 6 termijnen (renteloos) of in 12 termijnen (met 5% rente).
Om in aanmerking te komen voor gespreide betaling is het zaak dat je een vast inkomen
hebt. Ook is het inkomen aantoonbaar hoog genoeg om de lening zonder problemen af te
lossen en sta je niet geregistreerd bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR).

De voordelen van een haartransplantatie bij
Nationaal Huidcentrum:
• Wij werken met FUE haarstamcelmethode, de meest innovatieve techniek
op dit gebied
• De behandelaar heeft meer dan 35 jaar ervaring
• Omdat wij slechts een deel van de haarwortels uit het donorgebied verplaatsen
is de behandeling haarbesparend en nagenoeg onzichtbaar
• De behandeling is veilig en vrijwel pijnloos
• Door de minimale huidschade krijg je geen blijvende littekens en herstel je snel
• Het resultaat ziet er zo natuurlijk mogelijk uit, met nieuwe en blijvende haargroei
• De behandeling is poliklinisch, je kunt dezelfde dag nog naar huis

Nationaal Huidcentrum
Kliniek voor huid & haar
Naarderpoort 2A
1411 MA Naarden

T: 088 425 10 00
Haartransplantatie.nl
Nationaalhuidcentrum.nl

