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als oprichter van de echthaar kliniek heb ik misschien wel één 
van de mooiste banen die er bestaat. niet alleen omdat ik mijn 
werk met eindeloos plezier doe, maar vooral omdat ik de kans 
krijg om mensen te helpen. op een manier die veel verder gaat dan 
alleen het aanpassen van iemands uiterlijk. want door een cliënt 
weer echt haar te geven, krijgt deze ook nieuw zelfvertrouwen,  
een positiever zelfbeeld en simpelweg meer plezier in het leven.

daarbij vind ik een persoonlijke begeleiding, goed advies en 
kwaliteit erg belangrijk. Zo stellen we bij de echthaar kliniek 
strenge eisen aan al het haar dat we gebruiken om er zeker van  
te zijn dat een haarreconstructie niet van het eigen haar te  
onderscheiden is en iemand hier zo lang mogelijk plezier van heeft.

daarnaast nemen we bij de echthaar kliniek nog echt de tijd voor 
onze cliënten, staat er een deskundig team van haarspecialisten 
klaar en bieden we een hoge mate van privacy. ik nodig u dan ook 
graag uit om met ons kennis te komen maken wanneer u te maken 
heeft met haaruitval of kaalheid en hier een oplossing voor zoekt. 
samen zorgen we ervoor dat u weer kunt stralen!

Mario Bon
oprichter echthaar kliniek

de echthaar 
kliniek geeft  

veel meer  
terug dan alleen 

prachtig haar…
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onze specialisten hebben bijna 
allemaal een achtergrond in het 
kappersvak en combineren hun 
geavanceerde kennis op het gebied 
van haarreconstructies met een 
buitengewone passie.  

ons gezamenlijke doel is dan ook 
om u weer van top tot teen te 
laten stralen! daarbij is het van 
belang dat je goed met elkaar 
communiceert. dus als iemand de 
stap naar de echthaar kliniek zet 
voor een haarreconstructie dan 

leg ik altijd duidelijk uit wat onze 
werkwijze is en wat er bij een 
behandeling komt kijken. ook 
stellen we samen een behandelplan 
op. hiermee probeer ik via de juiste 
vragen en goed luisteren te 
ontdekken wie iemand echt is. 
welke levensstijl, verwachtingen 
en wensen er zijn bijvoorbeeld. 
want alleen wanneer je dit weet, 
kunt je iemand gelukkig maken. 
en dat is waar mijn team van 
haarspecialisten en ik elke dag 
weer ons best voor doen!

Mario Bon  – oprichter

een team 
met passie.

“ Bij mij staat goede 
Zorg voorop.” 

ellen – haarspecialist

ik begrijp dat het best wel een 
beetje spannend en misschien zelfs 
confronterend kan zijn om over je 
haarprobleem te praten. daarom 
geef ik iedereen die ik help écht mijn 
volle aandacht en probeer ik 
er daarnaast voor te zorgen dat 

cliënten zich kunnen ontspannen. 
Zowel bij de afl evering als bij de 
behandeling erna. het resultaat? 
cliënten die dolgelukkig zijn met 
hun nieuwe haar en weer vol 
zelfvertrouwen in het leven staan. 
fantastisch toch?”
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“mijn liefde voor het werken met 
haar is begonnen bij cosmo 
kappers. vele jaren heb ik als 
topstyliste gewerkt, maar ik ben 
blij dat ik uiteindelijk de overstap 
naar de echthaar kliniek heb 
gemaakt, want als hoofd van onze 
haarspecialisten, kan ik kan nu 
meer betekenen voor degene, die 
in mijn stoel plaatsneemt. en geen 
enkele dag is hetzelfde. elke cliënt 
heeft namelijk een unieke 
persoonlijkheid met eigen wensen 
en daar hoort een kapsel bij dat hier 
tot in de puntjes op is afgestemd. 
het geeft me dan ook een enorme 
voldoening, wanneer ik een cliënt 
weer helemaal kan laten stralen!”

“ik heb voordat ik haarspecialist bij 
de echthaar kliniek werd als 
kapster en visagiste gewerkt, maar 
mijn hart ligt nu echt hier. ik vind 
het heel bijzonder dat ik cliënten 
weer ‘nieuw haar’ kan geven en 
daarmee ook een stukje geluk 
teruggeef. daarnaast hoef je de 

kapsalon als haarspecialist helemaal 
niet te missen, want ook onze 
cliënten gaan stuk voor stuk met 
een prachtig kapsel de deur uit en 
daarbij is net zoveel mogelijk als in 
een gewone kapsalon: een hippe 
coupe, mooie volle krullen of een 
extra kleurtje… 

“ Bij de echthaar 
kliniek krijg je 
het kapsel van 
je dromen.”

sharon – haarspecialist

alle specialisten stellen 
zich aan u voor op 
echthaar.nl

hetty – hoofd 
haarspecialisten
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een paar jaar geleden werd 
mijn haar steeds dunner 
zonder dat ik het direct in  
de gaten had. eerst kon je  
een beetje door mijn haar  
heen kijken. vervolgens  
werd hier en daar de  
hoofdhuid zichtbaar en  
uiteindelijk kreeg ik kale  
plekken! 

“ iedereen mag mijn 
haar weer Zien!”

Mieke hendriks 

het is moeilijk te omschrijven wat 
dat precies met je doet. het is een 
aanslag op je zelfvertrouwen. en 
vooral bij lange mensen voelde ik 
me onzeker. ik was er continu mee 
bezig dat mensen zo op mijn 
hoofdhuid konden kijken. 

ik ben hulp gaan zoeken en ook bij 
een professor in rotterdam geweest, 
maar in mijn geval leek er helaas 
geen simpele oplossing. mijn haar is 
uitgevallen door een erfelijke ziekte, 
lichen planopilaris, waardoor ik op 
die haarloze plekken geen haarzakjes 
meer heb en er littekenweefsel op 

mijn hoofdhuid ontstaat.  
een haartransplantatie is dan  
ook niet mogelijk. en een pruik is 
ook niets voor mij, omdat ik op  
het grootste deel van mijn hoofd 
nog wel haar heb.

ik zat dus letterlijk met mijn 
handen in het haar. totdat ik over 
de echthaar kliniek hoorde. in het 
begin was ik nog wat voorzichtig, 
omdat het een relatief nieuwe 
behandelmethode was en ik vooraf 
niet goed wist wat het eindresultaat 
zou zijn, maar wat ben ik blij dat ik 
het heb doorgezet! 



dankzij de reconstructie heb ik weer een prachtige bos haar. 
je kunt de haarunit van zo’n 15 bij 15 centimeter daarbij echt niet van 
mijn eigen haar onderscheiden. dat heeft mijn leven volledig veranderd, 
op een geweldig positieve manier. je kunt nog zulke mooie kleding 
dragen, als je haar niet goed zit, doet dat alles teniet. men kijkt toch als 
eerste naar je haar. nu klopt het allemaal weer. 

dankzij de reconstructie heb ik weer een prachtige bos haar. dankzij de reconstructie heb ik weer een prachtige bos haar. 
je kunt de haarunit van zo’n 15 bij 15 centimeter daarbij echt niet van je kunt de haarunit van zo’n 15 bij 15 centimeter daarbij echt niet van 
mijn eigen haar onderscheiden. dat heeft mijn leven volledig veranderd, mijn eigen haar onderscheiden. dat heeft mijn leven volledig veranderd, mijn eigen haar onderscheiden. dat heeft mijn leven volledig veranderd, 
op een geweldig positieve manier. je kunt nog zulke mooie kleding op een geweldig positieve manier. je kunt nog zulke mooie kleding 
dragen, als je haar niet goed zit, doet dat alles teniet. men kijkt toch als dragen, als je haar niet goed zit, doet dat alles teniet. men kijkt toch als 
eerste naar je haar. nu klopt het allemaal weer. eerste naar je haar. nu klopt het allemaal weer. 

“ ik kan me heel goed voorstellen 
dat het voor mensen met een 
haarprobleem best spannend 
is, om naar de echthaar kliniek 
te gaan en dat er ook wel 
eens sceptisch wordt 
gereageerd, maar geloof 
mij, wanneer ik zeg, dat dit 
de oplossing is!” 
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om ervoor te zorgen dat ik er altijd goed 
verzorgd uit zie, laat ik de haarunit 
regelmatig door mijn kapster wassen,  
föhnen en in model brengen. je kunt dat 
ook zelf doen, maar ik ben daar niet zo 
handig in. en het is eerlijk gezegd ook wel 
fi jn als je even lekker in de watten wordt 
gelegd.

“ ik Ben Blij 
dat ik het heB 
doorgeZet!”



persoonlijk  
Behandelplan
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in onze ogen is iedereen uniek. daarom staat 
persoonlijke aandacht bij de echthaar kliniek 
voorop en vinden we het belangrijk om goed  
te luisteren naar uw wensen. we begrijpen  
dat u het spannend vindt om een  
haarreconstructie uit te laten voeren. 

vandaar dat we samen met u een 
persoonlijk behandelplan opstellen 
als startpunt. tijdens het eerste 
consult met uw persoonlijke  
haarspecialist krijgt u uitgebreid  
uitleg over het traject van uw 
haarreconstructie en brengen we 
duidelijk uw verwachtingen in kaart. 
dit consult en alle vervolgconsulten 

zullen in een privébehandelruimte 
plaatsvinden zodat uw privacy 
optimaal gewaarborgd is. ook legt uw 
specialist uit hoe u het beste met uw 
nieuwe haar om kunt gaan om er zo 
lang mogelijk plezier van te hebben. 
uw nieuwe haar heeft immers 
dezelfde kenmerken als echt haar  
en vraagt dezelfde aandacht.

omdat we  
Beseffen dat  
u in één keer 
een grote  
hoeveelheid  
informatie  
ontvangt,  
vatten we de 
Belangrijkste 
Zaken voor  
u samen.

eerste consult

wanneer u ervoor gekozen heeft om door de echthaar kliniek een  
haarreconstructie uit te laten voeren, zal één van onze consulenten  
tijdens een eerste consult uw haarprobleem met u bespreken en bepalen 
welke oplossing hier het beste bij past. daarbij kijken we niet alleen  
naar uw specifieke situatie, maar ook naar uw persoonlijke wensen en  
verwachtingen zodat we een realistisch beeld van het eindresultaat  
voor u kunnen schetsen. 

op basis van dit eerste consult wordt een behandelplan opgesteld en kiest 
de consulent een haarspecialist voor u uit. deze is in principe uw vaste 
contact binnen de echthaar kliniek. het voordeel hiervan is dat de  
specialist u en het behandelplan goed kent en eventuele aandachtspunten 
met betrekking tot uw haarreconstructie snel kan opmerken. we geven u 
alle benodigde informatie mee zodat u het thuis na kunt lezen.



haarreconstructie
 
het eerste dat we bij een haarreconstructie doen, is bepalen op welk deel 
van uw hoofd nieuw haar toegevoegd wordt. hierbij houden we ook 
rekening met haar dat mogelijk nog uitvalt. we willen uw bestaande haar 
echter zoveel mogelijk intact laten en proberen een haarunit dus zo klein 
mogelijk te houden. dit levert het mooiste en meest natuurlijke resultaat 
op. wanneer we weten waar we uw nieuwe haar precies gaan plaatsen, 
maken we een mal van deze plek op uw hoofd. Zo kunnen we uw haarunit 
exact op maat maken.

reconstructiesysteem
 
de echthaar kliniek werkt met verschillende reconstructiesystemen. welk 
systeem er zal worden gebruikt, is afhankelijk van het haarprobleem, het 
gewenste resultaat en uw persoonlijke wensen. voor heren hebben we het 
unieke ‘tweede huid systeem’ en het ‘gaassysteem’ ontwikkeld. de haarlijn is 
heel natuurlijk waardoor het ook achterover gedragen kan worden. (zie 
afbeelding) voor een beperkt aantal vrouwen is ook nog het ‘volumesysteem’ 
beschikbaar. wanneer het systeem gekozen is, bepalen we de hoeveelheid haar 
die voor uw haarunit gebruikt zal worden. 

Bevestigingsmethodiek
 
nu zal uw haarspecialist uitleggen welke bevestigingsmethodes mogelijk 
zijn. U kunt voor een flexibele of vaste methode kiezen. Het is overigens 
altijd mogelijk om later weer van bevestigingsmethode te wisselen. alleen 
bij het ‘volumesysteem’ kunt u niet zelf kiezen, omdat de haarunit altijd met 
uw bestaande haar verweven wordt.

prepareren haar
 
nu kan er begonnen worden met het preparen van uw nieuwe haar! elke 
haarunit wordt met de hand gemaakt waarbij er uitsluitend echt haar van 
mensen wordt gebruikt. de echthaar kliniek gebruikt hiervoor aziatisch 
haar. dit is extra sterk en goed te bewerken. Zo bent u verzekerd van de 
best mogelijke kwaliteit! na 6 tot 8 weken kan uw haarreconstructie  
gereed zijn en bij spoedgevallen is het in 4 weken mogelijk.
wanneer de haren op uw haarunit bevestigd zijn, geven we deze de kleur en 
structuur zoals we in uw behandelplan afgesproken hebben. hierdoor zal 
uw haarunit nagenoeg niet van uw bestaande haar te onderscheiden zijn, 
tenzij er in uw situatie voor gekozen is om de haarstructuur te wijzigen.

09

kijk voor alle 
methodes op 
echthaar.nl
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“ dankZij de echthaar 
kliniek sta ik weer  
met een lach op mijn 
selfies!”

moeder van mijn schoonzusje me 
op de echthaar kliniek wees.  
al bij het eerste gesprek werd ik 
heel enthousiast over de techniek 
die ze daar gebruiken en voelde ik 
een enorme opluchting. er was 
tegen al mijn verwachtingen in iets 
aan mijn probleem te doen!

nu heb ik dankzij de echthaar 
kliniek weer prachtig haar!  
en daarmee heb ik ook mijn 
zelfvertrouwen weer terug. ik 
studeer momenteel aan de hogere 
hotelschool in den haag en spreek 
dagelijks heel veel medestudenten 
en leraren. Dan is het wel zo fijn als 
je jezelf geen zorgen hoeft te maken 
over je haar.

Bastiaan stoker

“ik dacht altijd dat kaal zijn iets voor oudere 
mensen was. een paar jaar geleden begon 
ook mijn haar echter ineens een stuk  
dunner te worden. eerst alleen bovenop 
mijn hoofd maar andere plekken volgden al 
snel. en ik was pas begin twintig! het voelde 
dan ook als een regelrechte ramp.

Vooral mijn zelfvertrouwen had 
flink onder het haarverlies te 
verduren. Zeker wanneer mensen 
tegen me zeiden dat ik kaal begon 
te worden. dat was precies wat ik 
niet wilde horen. Mijn zelfbeeld 
was dan ook niet erg positief. ik 
keek niet graag in de spiegel en 
zette bij slecht weer uit schaamte 
een muts op. en foto’s waar ik op 
stond… die zag ik het liefste niet. 
en dat terwijl mijn vrienden 
allemaal een mooie, volle bos haar 
hadden. het voelde zo oneerlijk.

natuurlijk heb ik geprobeerd mijn 
haarprobleem te verbergen en op te 
lossen. maar uiteindelijk hielp niets. 
ik ben dan ook enorm blij dat de 
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sterker nog… ik krijg regelmatig 
leuke complimenten over mijn 
kapsel. niet alleen van mijn  
familie en vrienden maar ook van 
mensen die ik eigenlijk niet zo 
goed ken. Zelfs op facebook. ik 
vind het dan ook helemaal niet 
erg meer om op de foto te gaan en 
maak regelmatig een leuke selfie. 
daar sta ik dan met een enorme 
glimlach op!”

“ ik krijg  
regelmatig  
complimenten  
over mijn kapsel”



reconstructie- 
systemen en  
Bevestigings- 
technieken
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de echthaar kliniek is dé voorloper op het  
gebied van haaroplossingen. wij gebruiken  
geen medicijnen, haarimplantaten of pruiken, 
maar creëren unieke haaroplossingen met echt 
haar. haar dat volledig op uw persoonlijkheid 
en uw bestaande haar is afgestemd. dun haar, 
haaruitval, kale plekken en inhammen 
behoren dus voorgoed tot het verleden!

Bij de echthaar 
kliniek kunt u  
uit een aantal  
revolutionaire  
reconstructie-  
systemen  
kieZen.

gaassysteem

ons innovatieve ‘gaassysteem’ is 
vooral geschikt voor grotere, dunne 
tot kale gedeeltes op het hoofd.  
Het systeem bestaat uit een flexibel 
gaasmateriaal waarop de nieuwe 
haren zorgvuldig één voor één met 
minuscule knoopjes vast worden 
gezet. Dankzij de fijnmazige 
structuur is het gaas lucht- en 
vochtdoorlatend en voelt het  
niet broeierig aan.

volumesysteem
 
het ‘volumesysteem’ is alleen 
geschikt voor dameskapsels en 
zorgt onmiddellijk voor meer 
volume in het haar. de nieuwe 
haren worden één voor één aan  
een grofmazig net vastgeknoopt 
waarna het net over het eigen haar 
wordt geplaatst en vastgezet. 
hierna worden de eigen haren  
door het net gehaald waarbij een 
gelijkmatige verdeling van het 
eigen en nieuwe haar wordt 
gecreëerd. het systeem kan niet 
gebruikt worden bij te dun of te  
vol haar, omdat het net dan  
zichtbaar blijft. is er een 
reconstructie systeem gekozen? 

kijk voor een compleet overzicht 
van systemen en technieken op 
echthaar.nl

dan kunt u bij het ‘tweede  
huidlaagsysteem’ en het  
‘gaassysteem’ uit verschillende 
bevestigingsmethodes kiezen.  
uw haarspecialist zal met u 
bespreken welke methode het  
beste bij uw levensstijl past.  
het is altijd mogelijk om later  
via een vervolgconsult van  
bevestigingsmethode te  
wisselen.
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vaste methode

Bij deze methode bevestigen we uw 
haarunit met een speciale medicinale 
lijm als een tweede huidlaag op uw 
hoofd. hiervoor verwijderen we het 
onderliggende haar. omdat we een 
haarunit altijd zo klein mogelijk 
houden, laten we dus zoveel 
mogelijk bestaand haar intact.  
u heeft met deze methode bijna geen 
omkijken naar de bevestiging van 
uw haarunit en hoeft het haar enkel 
te verzorgen en in model te houden. 

elke 4 tot 6 weken komt u terug 
voor een behandelconsult waarbij 
we de haarunit opnieuw bevestigen 
en verzorgen. het is goed om te 
weten dat een haarunit die via de 
vaste methode bevestigd wordt, 
meer comfort biedt, maar ook 
sneller slijt, omdat u de unit altijd 
draagt. dit heeft invloed op de 
levensduur van uw haarunit.

Als u voor de flexibele methode 
kiest dan wordt uw haarunit met 
een speciale medicinale tape 
bevestigd. deze dubbelzijdige tape  
is transparant en dient gemiddeld 
één keer per week verwisseld te 
worden. uw haarspecialist legt u 
tijdens de eindbehandeling duidelijk 
uit hoe u dit het beste kunt doen. 
hoe vaak u de tape precies moet 
verwisselen, hangt onder andere af 
van de zuurgraad van uw huid, de 
mate waarin u transpireert en hoe 

vaak u uw haar wast. het is goed om 
te weten dat we, om de medicinale 
tape te kunnen bevestigen, op de 
voor- en achterzijde van uw hoofd 
een klein blokje haar weg moeten 
halen. hier ziet u uiteraard niets  
van wanneer u uw haarunit draagt. 
omdat we het haar niet permanent 
verwijderen, zal het bovendien 
vanzelf weer teruggroeien wanneer 
u mocht besluiten om later van 
bevestigingsmethode te wisselen.

flexiBele methode met tape

Er is ook een flexibele methode met 
haarclips. deze methode is meestal 
alleen geschikt voor dameskapsels.  
door middel van speciale clips die 
aan de haarunit zijn bevestigd,  
kan de unit met behulp van het 
eigen haar worden vastgezet.  

uw haarspecialist legt u tijdens de  
eindbehandeling nauwkeurig uit 
hoe u dit het beste kunt doen. in de 
meeste gevallen kost het slechts 20 
seconden om een haarunit met clips 
vast te zetten.

flexiBele methode met clips

het ‘tweede huidlaagsysteem’ is een 
innovatieve reconstructiemethode 
die door de echthaar kliniek zelf is 
ontwikkeld. Bij deze methode 
gebruiken we een dun vlies waarop 
we uw nieuwe haar injecteren.  
het vlies is bijzonder comfortabel, 

werkt en voelt als een tweede huid 
waardoor het niet van het eigen 
haar te onderscheiden is. omdat de 
haren niet geknoopt worden, is het 
belangrijk om met een beetje extra 
zorgzaamheid met uw nieuwe haar 
om te gaan.

tweede huidlaagsysteem
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al op mijn twaalfde had ik zulk dun 
haar dat ik het alleen in een staartje 
kon dragen. los hing het maar een 
beetje in slierten langs mijn hoofd. 
ik vond het echt verschrikkelijk. 
Zeker op die leeftijd. ik was er dan 
ook behoorlijk verdrietig over. 

“ ik voel  
me weer 
vrij.”

en ook als volwassene had ik  
vaak dat verdrietige gevoel.   
ik ben dan ook bij menig  
dermatoloog geweest voor een 
oplossing. Maar de kans is groot 
dat het ‘gewoon’ erfelijk is en  
dan wordt het lastig om de  
haaruitval aan te pakken.

mijn onzekerheid werd alleen maar 
groter. ik durfde mijn haar nooit los 
te dragen en probeerde elke regenbui 
te vermijden. en gelukkig heb ik een 
hoop lieve vriendinnen, maar als 
deze weer eens van de kapper 
terugkwamen met een superleuk 
kapsel dan knaagde het van binnen. 
dan dacht ik: dat wil ik ook!

op een gegeven moment zag ik  
op televisie een programma over  
de echthaar kliniek. daarin was 
een vlotte, jonge meid te zien die 
dankzij een haarreconstructie weer 
een prachtig kapsel had gekregen.  
ik heb toen meteen een brochure 
aangevraagd en vervolgens een 
afspraak gemaakt. en een paar 
maanden later had ook ik ook  
nieuw haar.

dat heeft mijn wereld totaal 
veranderd. ik voel me veel  
zelfverzekerder, durf weer volop 
mee te doen met alles en krijg veel 
complimenten over mijn haar en 
uitstraling. 

Gonnie swanenBerG



15

“ ik ben trots op mezelf als ik in  
de spiegel kijk. niet alleen om 
hoe ik er nu uitzie, maar vooral 
omdat ik de stap heb genomen 
mijn haarprobleem aan te 
pakken. dat heeft me zoveel 
vrijheid gegeven. iets wat ik  
ook anderen van harte gun.  
daarom heb ik besloten  
mijn persoonlijke verhaal te 
delen. het leven wordt zoveel 
mooier zonder zorgen over  
je haar!”

kijk voor meer 
ervaringen op 
echthaar.nl
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haar voor iedereen

na 6 tot 8 weken is uw haarunit klaar en maken we een afspraak  
voor het plaatsen van uw nieuwe haar. uw haarspecialist zal de unit  
volgens de afgesproken manier op uw hoofd bevestigen, knippen  
en in model brengen. hierbij kunnen we gebruik maken van door  
de echthaar kliniek zelf ontwikkelde verzorgingsproducten.  
deze verzorgen en voeden het haar op de juiste manier. na deze 
plaatsingsbehandeling verlaat u onze kliniek met uw nieuwe kapsel!

onderhoud  
en verZorging

we vinden het belangrijk dat u zich 
ervan bewust bent, dat u straks 
weer een vol kapsel van zuiver  
echt haar heeft. dit geeft van  
alle mogelijke behandelingen het 
allermooiste resultaat, maar houdt 
in dat uw haarunit ook alle  
kenmerken van echt haar heeft.  
het haar van uw haarunit kan  
dus net als echt haar slijten,  
uitvallen of verkleuren. dit is  
een volkomen natuurlijk proces  
dat elke haardos ondergaat.  

ook heeft uw haarunit net als  
bij echt haar regelmatig verzorging 
nodig. Zo kan het haar opkrullen  
of klitten en zult u het af en  
toe opnieuw in model moeten 
brengen. daarom krijgt u bij de 
plaatsingsbehandeling uitgebreid 
uitleg over de juiste verzorging en 
het onderhoud van uw haarunit. 
want hoe zorgvuldiger u met uw 
haarunit omgaat, hoe langer u er 
plezier van heeft.
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het plaatsen van uw eerste 
haarunit, het knippen en het in  
het model brengen van uw nieuwe 
kapsel voeren we tijdens de  
eindbehandeling als service zonder 
bijkomende kosten voor u uit.  
heeft u een vast systeem dan 
adviseren wij u elke 6-8 weken een 
vervolgconsult in te plannen. 

Een flexibel systeem kunt u ook 
door uw eigen kapper laten  
verzorgen. toch raden wij aan uw 
kapsel regelmatig door onze kliniek 
te laten controleren. voor deze 
vervolgconsulten berekenen we de 
geldende tarieven. onze ervaring is 
dat cliënten die regelmatig terug 
komen langer plezier hebben van 
een haarunit.

wanneer u bij de echthaar  
kliniek een haarreconstructie laat 
uitvoeren, kunt u kiezen voor de 
vervaardiging van 1, 2 of 4 haarunits. 
ons basissysteem bestaat uit 4 
haarunits en hiermee bent u in  
verhouding het voordeligst uit want 
u kunt elk seizoen een andere 
haarunit dragen. volledig afgestemd 
op de invloeden die het betreffende 
seizoen op uw bestaande haar heeft. 
en omdat u de haarunits wisselend 
draagt, wordt slijtage over de 
verschillende units verdeeld,  
zodat ze jaren mee kunnen.

elke haarunit wordt met de hand 
gemaakt en bevat haar van dezelfde 
kleur, dikte en structuur. met 
meerdere haarunits bent u dus 

meerdere 
haarunits

vervolg- 
consulten

Tip:  
Schaf tijdens uw  
plaatsingsbehandeling  
meteen de aanbevolen  
verzorgingsproducten  
aan zodat u uw haar thuis 
zelf opnieuw in model  
kunt brengen wanneer  
dit nodig is. Onze  
verzorgingsproducten  
zijn exclusief bij de  
EchtHaar Kliniek  
verkrijgbaar. 

verzekerd van dezelfde hoogstaande 
kwaliteit en heeft u bovendien altijd 
een reserve-unit achter de hand.
indien u meerdere haarunits in één 
keer laat maken, adviseren wij u 
extra units bij de echthaar kliniek 
in bewaring te geven.  
op deze manier blijft de kwaliteit 
altijd gewaarborgd. het is daarnaast 
ook noodzakelijk om een nieuwe 
haarunit eerst in model te brengen, 
voordat u deze voor de eerste keer 
kunt gebruiken.

kijk voor verzorgings- 
producten op  
echthaar.nl
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sinds een paar jaar heb ik last van haaruitval. 
Zeker toen mijn dochter door een auto-ongeluk 
een aantal maanden in coma kwam te liggen.  
de enorme stress en het verdriet versnelde  
het hele proces aanzienlijk. ik begon echt kale 
plekjes te zien.

“ ik voel 
me een  
totaal 
ander 
mens”

“ ik geniet weer 
met volle teugen 
van het leven!”

susan Van der Meij 

dat is confronterend en maakt je 
onzeker. Buiten de deur was ik 
constant bezig met mijn haar.  
Zo probeerde ik vaak zo in het licht 
te gaan staan, dat je de kale plekken 
niet zag. en als het regende of 
misschien zelfs maar zou gaan 
regenen, dan bleef ik binnen.  
Mijn leven begon er dus compleet 
anders uit te zien…

op een gegeven moment ben ik 
naar een dermatoloog gegaan,  
maar deze kon helaas niets voor  
mij betekenen. een pruik leek 
vervolgens uitkomst te bieden.  
die stond best leuk en heb ik ruim 
een jaar gedragen. maar ook dit was 
niet de oplossing. ik was werkelijk 
als de dood, dat hij een keer van 
mijn hoofd zou waaien.  
 
dat leverde dus nog steeds veel 
onzekerheid op... ik ben dan ook  
zo blij dat ik uiteindelijk bij de 

echthaar kliniek ben uitgekomen! 
hier hadden ze een  fantastische 
oplossing voor mijn probleem.  
ik voelde me een totaal ander  
mens, toen ik mijzelf met mijn 
nieuwe haar in de spiegel zag.  
en het geweldige is dat je de 
reconstructie helemaal niet ziet. 

Maar het allerfijnste is dat ik me 
geen zorgen meer over mijn haar 
hoef te maken. 
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“ ik kan weer alles doen! 
Zoals gezellig winkelen 
of lekker met het dakje 
van mijn auto open  
rijden in de zomer.  
heerlijk om de wind  
door je haar te voelen!”
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“dankZij mijn 
nieuwe haar 

heB ik mijn 
leven weer 

op de rit!”

anton Van hulten 

in eerste instantie had ik 
helemaal niet in de gaten dat 

mijn haar dunner begon te 
worden. maar op familiefoto’s 
begon het mij op te vallen dat 
ik stukje bij beetje kaler werd. 

anderen leken bijna niet te 
veranderen, maar ik zag er 

telkens wat ouder uit. 
ik was mezelf niet meer.

Voor

na
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mijn racefi ets. Zonder dat ik bang 
hoef te zijn dat mijn haarunit 
afwaait of door transpireren 
zichtbaar is.

je kunt dus zeggen dat mijn leven 
dankzij de echthaar kliniek weer 
helemaal op de rit is gekomen! ik 
gebruik bij het fi etsen alleen een 
zakdoek onder mijn helm, omdat 
mijn nieuwe haar net als normaal 
haar kan verkleuren. en ik vind de 
kleur, zoals hij nu is, nou net zo mooi!

een haarreconstructie en de 
behandelingen daarna lijken 
misschien heel ingrijpend, maar 
eigenlijk valt het best mee. ik laat 
mijn haar nu elke vier of vijf weken 
even bijwerken en verder heb ik er 
praktisch geen omkijken naar. dat 
vind ik fi jn. Net als de reacties van 
mensen om me heen. elke keer als 
mijn moeder me nu ziet, dan zegt ze 
weer hoe goed ik er uitzie. ik straal 
weer!”

elke keer opnieuw zag ik dat er 
weer wat haar weg was. daarom 
liep ik ook steeds vaker met een pet 
en muts rond. wat moeten mensen 
hier wel niet van gedacht hebben…

daarom ben ik op een zeker 
moment via google naar een 
oplossing op zoek gegaan. ik kwam 
eerst bij implanteren in turkije uit, 
maar dan blijf je bezig, want het 
haar valt ook weer uit. dus ik heb 
verder gezocht en kwam toen de 
echthaar kliniek tegen. ik zag op 
de website een fi lmpje over hun 
unieke behandelmethode en dat 
sprak me meteen aan.

inmiddels heb ik zelf ook een 
haarreconstructie bij de echthaar 
kliniek laten uitvoeren en daardoor 
weer prachtig haar. ik voel me een 
stuk beter en ben er echt trots op! 
nu kan ik weer naar hartenlust 
tennissen en kilometers maken op 

als je eenmaal in de 
gaten hebt dat je echt 
kaal aan het worden 
bent, blijft dit aan je 
knagen.

kijk voor meer 
ervaringen op 
echthaar.nl
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de tijd van eindeloos declareren bij  
verzekeraars ligt definitief achter ons.  
we zijn voor een groot deel zelf  
verantwoordelijk voor onze ziektekosten.

om er zeker van te zijn dat u een 
langere periode van uw nieuwe 
haar kunt genieten, preparen we  
4 units voor 1 prijs. de kosten van 
uw haarreconstructies zijn sterk 
afhankelijk van uw wensen en onze 
mogelijkheden. gemiddeld zullen de 
kosten tussen de 3.000,- en 3.500,-  
liggen voor uw reconstructie, die uit 
vier units bestaat. de levensduur 
van uw nieuwe haar wordt o.a. 
beïnvloed door de zuurgraad van 
uw hoofdhuid en factoren als het 

kosten en  
vergoedingen

de vergoedingen voor  
haarreconstructies verschillen 
sterk per verZekeraar en wij  
adviseren met klem u daarin 
vooraf te verdiepen om 
teleurstellingen te voorkomen.

aantal keren dat u uw haar wast, 
föhnt en waarmee u het behandelt. 
de gemiddelde levensduur van een 
flexibel systeem is 4 tot 5 jaar en 
van een vast systeem 2 tot 3 jaar.
wanneer u kiest voor 4 haarunits, 
bent u in verhouding  het voordeligst 
uit. u kunt dan ieder seizoen een 
andere haarunit dragen en zo de 
slijtage verdelen over de   
verschillende units. wij zullen er 
alles aan doen, u daarin zo goed 
mogelijk te adviseren.

veelal is haarverlies geen gevolg van een ziekte en leidt het niet tot  
psychisch lijden, waardoor de kosten van een haarreconstructie niet  
tot de buitengewone ziektekosten worden gerekend. daarom is de  
haarreconstructie alleen fiscaal aftrekbaar, wanneer er sprake is van  
een medische indicatie of wanneer er sprake is van psychisch lijden.
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Menno – clientenservice - 
medewerker

“ als cliëntenservicemedewerker heb je 
altijd het eerste contact met cliënten 
en juist die interactie vind ik leuk.  
Zo leg ik mensen, die onze kliniek  
nog niet kennen, graag uit hoe wij  
te werk gaan.”

jeffrey  
administratief  

medewerker

“hoewel de meeste 
cliënten mij niet zullen 

kennen, zorg ik er achter 
de schermen voor dat 

alles administratief op 
rolletjes loopt bij de  

echthaar kliniek.  
hierdoor kunnen onze  

haarspecialisten zich 
optimaal op hun werk 

focussen en de best  
mogelijke zorg geven.”

kijk voor onze 
mogelijkheden op  
echthaar.nl
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