
Bloedonderzoek
Een bloedonderzoek is in principe niet nodig bij gezonde en jonge patiënten. Indien u lijdt aan een noemenswaardige fysieke 
aandoening, is een bloedonderzoek echter vereist. Indien u de bloedafname door de huisarts laat uitvoeren, dient er een standaard 
preoperatief bloedonderzoek uitgevoerd te worden (tenzij anders vermeld door Dr. Feriduni).

Gebruik van alcohol
Drie dagen voor de behandeling kunt u beter geen alcohol nuttigen. Alcohol stimuleert de bloedtoevoer en de overgevoeligheid 
aan verdovende medicatie.

Gebruik van medicatie
Ontstekingsremmers en acetylsalicylzuur houdende medicatie zoals bijvoorbeeld aspirine, mogen 7 tot 10 dagen voor de behandeling 
niet meer ingenomen worden. Indien u twijfelt, vraagt u best raad aan uw huisarts of apotheker. Dit geldt ook voor stimulerende 
en verdovende middelen. Indien u medicatie tegen bloedstollingziektes, zoals bijvoorbeeld cumarinehoudende middelen, of 
antidepressiva gebruikt, verzoeken wij u dit te melden tijdens het consult. U kunt voor uw behandeling uiteraard ook telefonisch 
contact opnemen met ons. Voorgeschreven medicatie dient u mee te nemen naar de kliniek en te tonen aan Dr. Feriduni.

Roken
We raden u aan om voor uw behandeling op z’n minst 24 uur niet te roken, roken vertraagt de wondheling en verhoogt het risico op 
infecties.

Inname van vitamine B of E
De inname van vitamine B of vitamine E zou een week voor de behandeling stilgelegd moeten worden aangezien deze producten 
de bloedtoevoer verhogen.

Gebruik van Propecia
Finasteride is een belangrijke toevoeging aan een haartransplantatie en daarom mag de inname worden voortgezet.

Gebruik van Minoxidil lotion 
Minoxidil lotion mag u blijven gebruiken tot 1 dag voor de behandeling, 2 à 3 weken na de behandeling kunt u het gebruik van 
Minoxidil hervatten. Minoxidil lotion bevat het ingrediënt propyleenglycol, hetgeen de huid na de behandeling kan irriteren en 
uitdrogen.

ARNICA D30
Na de behandeling zal er waarschijnlijk een zwelling optreden ter hoogte van het gelaat, dit kan een 5 à 7‐tal dagen aanhouden. 
ARNICA D30 van UNDA kan preventief ingenomen worden (dit zorgt voor een minder geprononceerde zwelling maar is geen 
wondermiddel).

We verzoeken u vriendelijk om de onderstaande instructies strikt na te leven zodat we u een optimale medische 
zorg kunnen bieden. Indien deze instructies door u niet worden nageleefd, zou het kunnen dat uw behandeling 
omwille van medische veiligheidsredenen uitgesteld of geannuleerd dient te worden.

8. FUE - PREOPERATIEVE INSTRUCTIES



Comfortabele kleding
Wij raden u aan om op de dag van de behandeling comfortabele kleding te dragen, dat niet over het hoofd aan‐ of uitgetrokken 
moet worden. Voor de behandeling ontvangt u van ons operatiekleding en –schoenen die u tijdens de ingreep zult dragen. Gelieve 
geen waardevolle juwelen of voorwerpen mee te nemen naar onze kliniek op de dag van de behandeling.

Ontbijt
Op de dag van de behandeling doet u er goed aan ’s morgens een licht ontbijt te nuttigen, er is immers een lunch voorzien tijdens 
de pauze van de behandeling. Ook een goede nachtrust voor de behandeling is ten zeerste aanbevolen.

Tijdstip operatie
Op medische gronden bestaat de mogelijkheid dat het tijdstip van de behandeling veranderd wordt, daarom verzoeken wij u om de 
dag vóór de behandeling telefonisch bereikbaar te zijn en op de dag van de behandeling vanaf 07.00 uur telefonisch bereikbaar te 
zijn of contact met ons te houden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Hotelaccommodatie
Indien gewenst kunnen wij een kamer reserveren in het Hassotel aan een lager Feriduni tarief. Gelieve ons tijdig te informeren indien  
u wenst een reservatie te maken.

Scheren voor de behandeling
Het haar wordt voor een FUE behandeling door één van onze medische assistenten geschoren (0,9mm) tenzij er met micro- of 
macrostrips wordt gewerkt. U dient het haar dus niet van te voren te scheren. 




