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Elektrische epilatie
 
Ongewenste haargroei is voor veel mensen 
een groot probleem. Door scheren, epileren of 
harsen wordt vaak geprobeerd deze haargroei 
tegen te gaan. Met elektrische epilatie is het 
mogelijk om haargroei van lichte, blonde, 
grijze en rode haren langdurig te 
verminderen. 
 
Wat is elektrische epilatie? 
Elektrische epilatie is één van de langst 
bestaande methoden om haarzakjes 
“definitief” te verwijderen. Door middel van 
stroom wordt het haarzakje verhit waarna de 
haar uiteindelijk verdwijnt. Elektrische epilatie 
wordt vrijwel alleen ingezet bij witte, grijze, 
rossige en blonde haren of bij restbeharing. 
Omdat deze haren weinig tot geen pigment 
bevatten zijn ze niet geschikt voor 
laserontharing. Aangezien elektrische epilatie 
een tijdrovende behandeling is, wordt deze 
methode alleen ingezet voor kleine 
oppervlakten.  
 
De behandeling 
Er wordt een dun, steriel naaldje langs de 
haar in het haarzakje geschoven. Wanneer 
het naaldje enkele seconden verhit wordt, 
beschadigt het haarzakje. De haar laat los en 
kan met een pincet verwijderd worden. Het 
verhitten van de haartjes is niet prettig, maar 
is goed te verdragen. Zo nodig kan de huid 
vooraf plaatselijk verdoofd worden met een 
verdovende crème (Emla®). Na elke 
behandeling worden de haren zwakker en 
dunner waarna ze uiteindelijk kunnen 
verdwijnen.  
 
Voor en na de behandeling 
 Wij raden u af vanaf zes weken voor de 

behandeling te epileren, te harsen of 
andere ontharingsmethoden te gebruiken 
waarbij de haren uit het haarzakje 
getrokken worden. Scheren en knippen 
mag wel. 

 Enkele dagen tot een week voor de 
behandeling adviseren wij te stoppen met 
scheren en knippen. De haar moet 
zichtbaar zijn voor de behandeling en 
voldoende lengte hebben om deze met 
een pincet te kunnen verwijderen. 

 De huid kan na de behandeling wat rood 
en bobbelig zijn en mogelijk wat warm 
aanvoelen.  

 Na de behandeling moet u minstens 48 
uur blootstelling aan de zon of zonnebank 
vermijden in verband met het risico op 
pigmentvlekjes. Daarnaast adviseren wij 
de huid te beschermen met een 
zonnebrandproduct met een hoge factor 
(minimaal SPF30). 

 
Het resultaat 
Na elke behandeling komen minder haren 
terug. Er kan een flinke vermindering van 
ongewenste haargroei bereikt worden, al is 
het wel belangrijk te weten dat het vaak een 
lang traject is. De behandelperiode varieert 
van enkele maanden tot jaren, afhankelijk 
van de grootte van het oppervlak, de 
hoeveelheid haren en de oorzaak van de 
overbeharing. U moet er altijd rekening mee 
houden dat er na verloop van tijd weer 
nieuwe haren kunnen groeien. Onder invloed 
van veranderingen in het lichaam 
(bijvoorbeeld door hormonen of medicatie) 
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blijft het altijd mogelijk dat donshaartjes 
veranderen in nieuwe, dikkere haren. Er kan 
dus geen garantie worden geboden dat er 
nooit meer haren zullen groeien in het 
behandelde gebied. Af en toe een 
onderhoudsbehandeling kan dus noodzakelijk 
zijn om het behaalde resultaat te behouden. 
 
Kosten en vergoeding 
De prijs is afhankelijk van de tijd die nodig is 
per behandeling en wordt besproken tijdens 
het intakegesprek. Een indicatie van de 
kosten is ook telefonisch verkrijgbaar of te 
vinden op onze website. Wij voldoen aan de 
voorwaarden van veel zorgverzekeraars om 
voor een eventuele vergoeding in aanmerking 
te komen. Controleer uw polis of vraag uw 
zorgverzekeraar naar de hoogte van de 
vergoeding en de eventuele voorwaarden.  
 

 
Kwaliteit 
Alle behandelingen bij Helon worden 
uitgevoerd door huidtherapeuten van ZGT. 
Onze huidtherapeuten zijn HBO-opgeleid, 
vallen onder de kwaliteitswet BIG, zijn lid van 
de Nederlandse Vereniging van 
Huidtherapeuten en ingeschreven in het 
Kwaliteitsregister Paramedici. Als eerste 
huidkliniek van Nederland voldoen wij aan de 
accreditatievoorwaarden van Qualicor Europe. 
Hiermee valt ZGT Helon onder de 
instellingsbrede accreditatie van ZGT. 
 

Wie zijn wij? 
Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland 

biedt al meer dan 23 jaar een compleet scala 

aan behandelingen op het gebied van bijna 

elke vorm van huidproblematiek. Ons team 

staat dagelijks klaar met een enorme drive en 

passie om u letterlijk ‘beter in uw vel’ te laten 

voelen. 

 

Contact 
Helon Huid- en Laserkliniek 

Geerdinksweg 139-53 

7555 DL Hengelo 

Tel. 088 708 49 90 

helon.nl  

info@helon.nl  

http://www.helon.nl/
mailto:info@helon.nl

