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Haarproblemen 
 
Je haar is een kostbaar bezit: het vormt een belangrijk deel van je uiterlijk en daarmee van je 
identiteit. Een haarprobleem kan dan ook heel vervelend zijn. Zo'n 80% van de vrouwen en 
65% van de mannen zegt wel eens last van een haarprobleem te hebben.  
 
Je kunt te veel haargroei hebben (overbeharing) of juist te weinig, als je kaal wordt. Deze 
twee veel voorkomende haarproblemen worden in dit dossier besproken. Er wordt uitgelegd 
wat haaruitval, kaalheid en overbeharing precies inhouden en wat mogelijke oorzaken zijn. 
Ook behandelmethoden passeren de revue.  
 
Dit dossier is mede mogelijk gemaakt door het Transhair Instituut en Aesthetic Team.  
 
Bron: Intermedica Kliniek   
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1. Haaruitval / Kaalheid  
  
Gezonde mensen verliezen ongeveer 50 tot 100 haren per dag. Als een haar loslaat uit het 
haarzakje wordt deze meestal vervangen door een nieuwe haar. Alleen als haren overmatig 
uitvallen en niet worden vervangen door nieuw haar, word je kaal. Haaruitval kan plaatselijk 
zijn of over het hele lichaam voorkomen.  
 
Er zijn verschillende varianten van haaruitval, met verschillende oorzaken. De meest 
voorkomende worden hier besproken: 
 
Alopecia androgenetica  
Alopecia is Grieks voor haaruitval. Andro staat voor mannelijk en de toevoeging genetica 
geeft aan dat de genen een rol spelen. Alopecia androgenetica betekent dus: erfelijke 
haaruitval bij mannen. Eén op de drie mannen krijgt tussen zijn 20e en 50e levensjaar te 
maken met beginnende kaalheid. Uiteindelijk heeft 70% van de mannen op zijn 70ste te 
maken met een vorm van kaalheid. Meestal is er sprake van een terugwijkende haargrens bij 
de slapen (inhammen), op het voorhoofd of op de kruin: de klassieke haaruitval bij mannen.  
 
Hoewel de naam anders doet vermoeden kan erfelijke haaruitval ook voorkomen bij vrouwen. 
Bij vrouwen onder de 40 komt het weinig voor, maar vanaf het 40ste levensjaar heeft 40% 
van de vrouwen te maken met hetzelfde mannelijk geachte probleem.  
 
De oorzaak van deze vorm van kaalheid is het mannelijk hormoon testosteron dat zich omzet 
in dihydrotestosteron. Als je te veel van dit hormoon hebt, wordt de haargroei versneld. Een 
korte uitleg:  
 
Elke haar doorloopt een groeicyclus. Deze cyclus bestaat uit drie fasen: de groei-, rust-, en 
eindfase. In de groeifase is de haar actief aan het groeien. Deze fase duurt normaal 
gesproken drie tot vijf jaar. Het dihydrotestosteron, dat het lichaam vanaf de puberteit 
aanmaakt, zorgt ervoor dat de groeifase verkort wordt tot enkele jaren of zelfs enkele 
máánden. Een haarzakje kan maximaal 20 keer een haar produceren. Daarna groeit er op die 
plek geen nieuwe haar meer. Hierdoor kun je dus op je 20e jaar al kaal worden.  
 
Alopecia androgenetica leidt overigens vrijwel nooit tot volledige kaalheid. De haarkrans op 
de achter- en zijkanten van het hoofd is ongevoelig voor dihydrotestosteron. Er blijft dus altijd 
een kleine hoeveelheid haar op die plaatsen over.  
 
Zoals reeds vermeld, kunnen vrouwen ook last hebben van alopecia androgenetica, maar 
omdat vrouwen maar heel weinig testosteron hebben, komt het bij hen veel minder voor. Bij 
vrouwen begint de haaruitval meestal na het 40e levensjaar (na de menopauze). Bovendien 
is de haaruitval bij hen meer geleidelijk over de hele hoofdhuid verdeeld (diffuus proces) dan 
bij mannen). Daardoor ontstaat zelden echte kaalheid, maar het haar kan wel zo dun worden 
dat de hoofdhuid er doorheen schijnt.   
 
Alopecia areata  
Alopecia areata is een ziekte van de haarwortels. Het betekent pleksgewijze kaalheid. Op de 
plekken waar de haarwortels zijn aangetast vallen meestal alle haren uit. Er ontstaan ronde of 
ovale kale plekken, terwijl daaromheen het haar normaal groeit.  
 
De haaruitval begint meestal op de hoofdhuid en soms valt later ook het haar op de rest van 
het lichaam uit. Meestal herstellen de plekken vanzelf weer, maar dit kan maanden tot zelfs 
enkele jaren duren. Soms komen er daarna ook weer nieuwe kale plekken. De oorzaak van 
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alopecia areata is onbekend. Men denkt dat een stoornis in de afweer misschien een rol 
speelt. Een verband met stress is niet bewezen.  
 
Er zijn verschillende varianten bekend: 
 

• Alopecia areata localis: er zijn alleen een of meer kale plekken op de hoofdhuid.  
• Alopecia areata totalis: al het hoofdhaar is uitgevallen, maar het overige 

lichaamshaar niet. Deze variant ontstaat in 5 tot 10% van de gevallen.  
• Alopecia areata universalis: behalve het hoofdhaar valt ook het overige lichaamshaar 

uit, zoals baardharen, wenkbrauwen, wimpers, oksel- en schaamharen, en de haren 
op armen, benen en romp. In deze ernstige gevallen is de kans op herstel van de 
haargroei klein.  

  
Andere oorzaken van haaruitval  
Een plotseling optredende tijdelijke haaruitval kan ontstaan als gevolg van bepaalde ziekten, 
zoals tyfus, griep, syfilis of longontsteking. Daarnaast kun je tijdelijk kaal worden door 
blootstelling aan nucleaire straling of röntgenstraling en door gebruik van bepaalde middelen 
tegen kanker (chemokuur).  
 
Beschadiging van de huid (door verbranding, infectie, straling of chemische verwonding) zorgt 
soms ook voor haaruitval. Verder is het mogelijk dat je tijdelijk je haar verliest door een 
allergische reactie. Verkeerde voeding kan in zeldzame gevallen kaalheid veroorzaken, 
bijvoorbeeld als je te weinig ijzer hebt of te veel vitamine A.  
 
Er bestaan veel fabels over de oorzaken van kaalheid. Er wordt wel beweerd dat je kaal wordt 
als je je haar te hard borstelt, elastiekjes er te strak indoet of als je je haar permanent of verft. 
Ook zou je kaal worden als je vaak een pet of hoofddoek draagt of teveel met je hoofd draait 
als je slaapt. 'Allemaal onzin' zegt dermatoloog Ids Boersma, 'het haar kan wel broos worden 
en afbreken, maar dan groeit het wel weer aan. Ook 'verkeerde' shampoo zorgt niet voor 
haaruitval'.  
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2. Behandeling van kaalheid  
   
Er zijn veel verschillende mogelijkheden om kaalheid te bestrijden, variërend van lotions tot 
chirurgische behandelingen. De belangrijkste behandelingen worden hier kort besproken. 
 
Shampoo, lotions en capsules  
Volgens dermatoloog Ids Boersma zijn er veel middelen tegen kaalheid op de markt die niet 
waarmaken wat ze beloven. 'Shampoos, lotions, elixers, capsules en speciale schedeloliën: 
het zijn allemaal marketingtrucs.  
 
De producenten weten dat veel mensen er alles voor over hebben om hun haar terug te 
krijgen en daardoor kan de behandeling aardig in de papieren lopen. Zonder veel resultaat, 
want dergelijke middelen maken het haar hoogstens wat sterker of houden vocht vast, 
waardoor het haar wat meer volume heeft.  
 
De enige middelen die helpen haaruitval tegen te gaan zijn: finasteride, minoxidil en aminexil.   
 
Medicijnen  
Medicijnen en lotions die een gunstig effect hebben op haaruitval zijn volgens dermatoloog 
Boersma middelen met het bestanddeel minoxidil of aminexil. Een derde middel is het 
medicijn finasteride (merknaam Propecia), maar dat is officieel nog niet verkrijgbaar in 
Nederland. De medicijnen werken alleen als er nog enige haargroei is. Middelen als 
Finasteride kunnen dan verdere haaruitval voorkomen door de overgang van testosteron naar 
dihydrotestosteron te remmen. Het resultaat is dus afhankelijk van de uitgangssituatie.  
 
Maar aan Finasteride zijn ook enkele nadelen verbonden: ten eerste mag het alleen door 
mannen geslikt worden en als je er eenmaal mee begint, dan moet je het ook je hele leven 
blijven slikken. Verder is het een middel dat goed werkt voor nog bestaande haren, maar je 
krijgt er uiteindelijk geen haren bij. Op plaatsen waar iemand kaal is (bijvoorbeeld de 
welbekende inhammen), zal dus niet opnieuw haar gaan groeien. Ook zijn er nog geen 
bijwerkingen op lange termijn bekend, alhoewel men hier tot nu toe vrij positief over is.   
 
Haarwerken  
Haarwerken zijn pruiken die in combinatie met het eigen haar worden gebruikt. Dit kan 
variëren van vrijwel complete pruiken waar alleen aan de voorkant het eigen haar overheen 
wordt gekamd tot haarstukjes die enkel een kale plek verbergen. Er kunnen ook lokken haar 
(kunsthaar of echt) in het bestaande haar bevestigd worden via hairweaving of 
hairextensions. Het haar lijkt dan voller.  
 
Voordelen van een pruik zijn: 
 

• Je kunt er een volle bos met haar mee krijgen.  
• Het haar kan er natuurlijk uit komen te zien. 

 
Echter, aan pruiken kleven ook een aantal nadelen: 
 

• Een pruik of toupet is erg kostbaar in onderhoud.  
• Soms ziet het haar er onnatuurlijk uit.  
• Het is je eigen haar niet, wat vaak als onnatuurlijk wordt aangevoeld door de persoon 

zelf.  
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Haartransplantatie  
Als er helemaal geen haar meer groeit, is een haartransplantatie de enige natuurlijke 
mogelijkheid om weer echt haar terug te krijgen. Het is namelijk zo dat zelfs in een 
vergevorderd stadium van kaalheid bij de man op het achterhoofd een haarrand blijft staan. 
Deze haarkrans is ongevoelig voor dihydrotestosteron, de veroorzaker van erfelijke 
haaruitval. Tijdens de haartransplantatie worden zogenaamde haarfollikels vanuit deze 
haarrand naar een kalende plek elders op het hoofd verplaatst. Uit deze haarfollikels groeien 
vervolgens nieuwe haren die niet meer uit zullen vallen, omdat de haarwortels hun erfelijke 
eigenschappen behouden en dus ongevoelig blijven voor aantasting van dihydrotestosteron.  
 
Lasertechniek  
Er zijn verschillende technieken voorhanden om een haartransplantatie uit te voeren.  
Vroeger werd vaak de lasertechniek gebruikt om een haartransplantatie uit te voeren. Een 
moderne laser is namelijk in staat om vrijwel pijnloos en met grote nauwkeurigheid 
inzetkanaaltjes in de huid te branden met een maximale doorsnede van 0,8 mm. De 
groeirichting van de haren kan vooraf exact bepaald worden en ook de natuurlijke vorming 
van de haargrens wordt zo goed mogelijk benaderd.  
 
Echter, de laser heeft ook 2 zeer belangrijke nadelen. Zelfs de nieuwste laser is minder 
geschikt om haren te transplanteren tussen bestaande of eerder getransplanteerde haren. De 
laser kan deze haren beschadigen door het intense licht waarmee de nieuwe inzetkanaaltjes 
gebrand worden.  
 
Een ander nadeel van de laser is dat bij mensen met een slechte doorbloeding deze 
doorbloeding nog slechter kan worden, wat leidt tot dunnere haren. En dat kan natuurlijk niet 
de bedoeling zijn van een haartransplantatie. Echter, bij mensen met dikke haren is de laser 
weer een schitterend apparaat om de haarlijn mee te behandelen. Er ontstaat zo namelijk een 
zeer natuurlijke haarlijn.  
 
Priktechniek 
In verband met de nadelen van de lasertechniek heeft het medisch team van het haarinstituut 
Transhair een nieuwe techniek voor haartransplantatie ontworpen: de Transhair-prikmethode.  
 
Met de priktechniek kunnen de nieuwe haren prachtig tussen bestaande haren geplaatst 
worden, zonder dat deze worden beschadigd. Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van 
speciaal ontwikkelde, holle priknaalden met een doorsnede van 0,8 tot 1,0 mm. De 
inzetkanaaltjes die met behulp van de naald gemaakt worden, zijn dus iets groter dan de 
gaatjes die met behulp van de laser gemaakt worden. Hierdoor is het mogelijk micrografts toe 
te passen. Dit houdt in dat er 2 tot 4 haarwortels geïmplanteerd kunnen worden, zodat een zo 
hoog mogelijke haardichtheid bereikt wordt.  
Met de holle naald kan tot op een fractie van de bestaande haarwortels een nieuw 
inzetkanaal gemaakt worden zonder dat hiermee de bestaande haarwortels aangetast 
worden, omdat er geen warmtebron aan te pas komt.  
 
De 'prikmethode' is net zo pijnloos als de laserbehandeling en geeft uitstekende resultaten. 
De integratie van beide technieken leidt tot resultaten die niet te overtreffen zijn.Transhair zal 
dus in geval van verdichtingsbehandelingen altijd kiezen voor een behandeling met de door 
hen ontwikkelde en gepatenteerde roterende holle naald.  
 
Dermatoloog I. Boersma benadrukt dat het belangrijk is dat voorafgaand aan een 
haartransplantatie de juiste behandelmethode wordt bepaald. 'Met name in gevallen van 
verdichting worden mensen nog te vaak gelokt met het verhaal dat de behandeling uitgevoerd 
zal worden met behulp van een laser die niet zou branden. Maar dat is echt onmogelijk. Er 
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bestaan geen lasers die niet branden en toch kunnen verdichten, want het hele principe van 
de laser is juist gebaseerd op het branden van een gaatje in de huid zodat een nieuwe 
haarfollikel geïmplanteerd kan worden'.  
 
Een andere noviteit van Transhair is het gebruik van microscopen door het medisch team bij 
het snijden van de transplantaten. Klinkt erg ingewikkeld, maar door de integratie van de 
microscoop in het gehele proces worden er nog betere resultaten behaald dan voorheen, 
daar er uiteindelijk meer haren getransplanteerd kunnen worden per behandeling.  
 
Om op de hoogte te blijven van de nieuwste technieken participeert Transhair in een 
internationale associatie van haarchirurgen: de ESHRS (European Society of Hair 
Restoration). De hoofdchirurg van Transhair, dokter F. Neidel, is voorzitter van de ESHRS.  
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3. Overbeharing  
   
Overbeharing oftewel hirsutisme komt zowel bij mannen en vrouwen voor. Deze overbeharing 
volgt bij zowel mannen als vrouwen een 'mannelijk verdelingspatroon'. Dat betekent dat ook 
vrouwen met hirsutisme baardgroei kunnen hebben, een snor, borsthaar of beharing rond de 
tepels, op de buik, rug en rond de liesstreek. Overtollige haargroei is bij mannen veel meer 
geaccepteerd dan bij vrouwen. Echter, steeds meer mannen laten de laatste tijd ook iets aan 
hun overbeharing doen.  
 
De oorzaken van hirsutisme zijn vaak niet erg duidelijk. Erfelijke aanleg speelt een rol. 
Mogelijk gaat er ook iets mis bij de hormonale veranderingen in de puberteit. Het lichaam 
produceert dan te veel mannelijke hormonen of is overgevoelig voor de mannelijke hormonen 
in het lichaam. De verstoorde hormoonspiegel zorgt dan voor overbeharing. Soms is een 
specifieke afwijking de oorzaak. Bijvoorbeeld een gestoorde hormoonfunctie van de bijnieren, 
eierstokken of andere klieren. Sommige geneesmiddelen met corticosteroiden kunnen 
overbeharing bevorderen.   
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4. Behandeling van overbeharing  
   
Overbeharing kan op verschillende manieren behandeld worden. Er zijn eenvoudige 
methodes die je gemakkelijk zelf thuis kunt uitvoeren. Het resultaat is echter altijd tijdelijk. Als 
je permanente van overtollige haren af wilt kun je bijvoorbeeld kiezen voor een 
laserbehandeling.  
 
Tijdelijke ontharing  
Er zijn verschillende eenvoudige manieren om tijdelijk van overtollig haar af te komen die je 
zelf kunt uitvoeren: 
 

• Scheren: de haren worden met een scheermesje afgesneden ter hoogte van het 
huidoppervlak. Scheren is snel en makkelijk, maar de haren groeien gewoon door en 
de volgende dag komen alweer stoppels tevoorschijn.  

• Harsen: hierbij smeer je warme (kunst)hars op het te ontharen lichaamsoppervlak. 
Met een stukje stof of een speciale harsstrip verwijder je in een korte ruk de hars en 
trekt daarmee meteen de haren uit. Deze methode is pijnlijker en bewerkelijker dan 
scheren, maar de haren komen pas na enkele weken weer terug en zijn zachter dan 
na het scheren.  

• Ontharingscrème: een chemische crème die je op het te behandelen oppervlak 
smeert, waarna het gedeelte van de haar boven het huidoppervlak eraf valt. 
Sommige mensen zijn overgevoelig voor bepaalde bestanddelen van de crème, het 
is daarom goed om de crème eerst op een klein stukje huid te proberen.  

• Epileren: hierbij trek je de hele haar uit met bijvoorbeeld een pincet. Deze methode is 
vooral handig als het om een paar haren gaat, bijvoorbeeld op de bovenlip. Voor 
grotere oppervlakken is het minder geschikt.  

 
Permanente ontharing  
Een manier om ongewenste haargroei definitief kwijt te raken is ontharing met laser. 
Aesthetic Team in Vlijmen is een instituut wat hierin is gespecialiseerd. Hier wordt gewerkt 
met een speciaal laserapparaat (de medische diodelaser). De krachtige pulsen van dit 
apparaat werken in een fractie van een seconde in op meerdere haarzakjes. Het pigment in 
het haarzakje zet energie om in warmte, waarna de zogenaamde kiemcellen rond het zakje 
worden vernietigd.  
 
Vijf tot twintig dagen na de behandeling valt het haartje uit en twee tot zes weken na de 
behandeling is het definitieve resultaat zichtbaar. Het aantal behandelingen dat nodig is voor 
een optimaal resultaat, is afhankelijk van het aantal haren dat op het moment van 
behandeling in de groeifase is. In deze fase hebben de haren namelijk voldoende pigment 
voor een goed resultaat. Gemiddeld is een kuur van vijf behandelingen voldoende.  
 
De behandelingen zijn vrijwel pijnloos. Het laserapparaat is bovendien voorzien van een 
cooling systeem, waardoor huidirritatie wordt voorkomen.   
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5. Internet 
 
Kijk voor meer informatie over haartransplantie ook eens op de site van Transhair Instituut 
(www.transhair.nl) of op www.haarproblemen.com.  
 
Meer over laserontharing vind je op de website van Aesthetic Team: www.aesthetic.nl. 


