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Grijs haar en haarverlies
We doen er alles aan er aantrekkelijk uit te zien. De haren spelen daarbij een belangrijke rol. Net als grijze haren krijgen als je jong bent, kan ook haarverlies op jonge
leeftijd plaatsvinden. Deze twee ingrijpende haarveranderingen staan min of meer los
van elkaar. Bij het grijs worden van het haar speelt verlies van melanine (pigment) een
belangrijke rol. Bij haarverlies zijn vooral hormonale factoren van invloed. Voor beide
onderwerpen raadplegen we experts om te achterhalen hoe deze processen verlopen.
Grijs is wijs
Grijs haar behoort allang niet meer bij oude mensen, sterker
nog: grijs haar is de trend. Grijs haar kent veel kleurnuances
van zilverwit tot antracietgrijs. De leeftijd waarop men grijs
wordt verschilt van heel jong tot oud. Dr. Coen Gho van
Hair Stem Cell Clinic /Hair Science Institute in Maastricht
legt uit hoe het proces van grijs worden verloopt: het haar bestaat voor een groot deel uit het eiwit keratine dat zich in de
haarschacht bevindt, en melanine (pigment) dat zich in het
haarschors en het haarzakje bevindt. Grijs haar is het gevolg
van een veranderde eiwitsynthese, waardoor de concentratie van melanine afneemt. Als melanine volledig verdwijnt,
wordt het haar grijs. De melanine in het haar dat verdwijnt,
wordt vervangen door kleine luchtbelletjes.
Hoe kan het dat jonge mensen grijs worden?
Vroegtijdig grijs worden is meestal erfelijk en rasafhankelijk.
Mensen kunnen deze eigenschap van één van de ouders of
grootouders overerven. De gemiddelde leeftijd waarop men
grijs wordt ligt tussen de 25 en 40 jaar. Aziaten worden later
grijs dan mensen in Europa, waarvan Fransen op hun beurt
het snelst grijs worden. Het is nog niet vast te stellen waarom
dat gebeurt, wat wel duidelijk is, is dat dit heeft te maken
met de veranderingen van eiwitten en enzymen. Mannen
worden over het algemeen eerder grijs dan vrouwen. Een
verklaring daarvoor is nog altijd niet gevonden.
Hoe ontstaat de diversiteit aan grijstinten?
De snelheid van het grijswordingsproces en de afbraak van
de melanine zijn van invloed op de grijze kleur. De donkerte
van het haar heeft geen invloed op welke kleur grijs het haar
wordt. Ook Aziatische of negroïde rassen kunnen spierwit
haar krijgen. Wel is de natuurlijke haartoon, koel of warm van
invloed op de grijze haarkleur. Het is ook nog niet bekend
waarom het haar vaak als eerste grijs wordt bij de slapen.
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Iedere haar heeft zijn eigen bloed- en zenuwvoorziening en
is eigenlijk een individueel orgaantje. Om die reden kan een
haarwortelzakje, dat een witte haar produceert, naast een
haarwortelzakje zitten dat een gekleurde haar produceert. Zo
ontstaat bijvoorbeeld één grijze lok.
Waarom wordt grijs haar stugger en/of verandert
van structuur?
Het stugger worden van grijs haar heeft te maken met de
luchtbelletjes die de melanine in het haar vervangen. Verandering van de haarstructuur heeft niets met het grijswordingsproces te maken. Verandering van stijl of krullend haar heeft
te maken met de natuurlijke vorm van het haarzakje en wordt
mede bepaald door het stukje huid onderin het haarwortelzakje en daarboven. Als die huid verandert, verandert ook het
haarwortelzakje.

Er zijn aanwijzingen dat grijs haar door stress zou
worden beïnvloed. Een persoon die een lange periode
van spanning en bezorgdheid doormaakt kan grijze
haren opmerken die geleidelijk in aantal toenemen.
Ondervoeding, zorgen, shock, diep verdriet, stress en
andere gelijkaardige factoren kunnen de productie
van melanine ook beïnvloeden, wat kan resulteren in
grijs haar. Ernstige ziekten kunnen
de productie van melanine ook
tegenhouden of beïnvloeden.
Wetenschappers zijn echter
tot op heden nog niet in staat
de volledige oorzaken van de
verandering in haarkleur te
verklaren.

Haarverlies
Om meer inzicht te krijgen in het verouderingsproces van de
haren interviewen we Dr. Hans van Montfort van Van Montfort Laboratories. Hans komt direct met een verontrustende
en alarmerende melding over het gebruik van hormoonverstorende stoffen in diverse producten, waaronder in cosmetica. Door de toename van deze stoffen ziet Hans ook een
toename van haarverlies bij vrouwen. Ftalaten (weekmakers)
worden in veel (cosmetische) producten verwerkt en er is
bekend dat ze worden opgenomen door de huid. In de urine
van de vrouw worden meer ftalaten aangetroffen dan bij de
man, dit komt omdat vrouwen meer cosmetische producten
gebruiken dan mannen. Volgens Europese richtlijnen mogen
de ftalaten DEHP, DBP en BBP niet in persoonlijke verzorgingsproducten voorkomen.
Invloedfactoren
In het verouderingsproces wordt niet alleen de haarschacht
dunner, ook groeien minder haren uit één haarzakje. Dit
proces wordt beïnvloed door:
• Genetische factoren; hoewel deze vastliggen is het toch
mogelijk de uiting hiervan te vertragen.
• Hormonale factoren; met name de omzetting van het
mannelijk hormoon testosteron in Dihydrotestosteron
(DHT) speelt hierin een hoofdrol. Er zijn aanwijzingen dat
dit hormoon de belangrijkste rol speelt in dunner wordend
haar.
• Oxidatieve stress; hierbij ontstaan zgn. vrije radicalen welke
de eigenschappen van moleculen en genen kunnen veranderen. Hierdoor kunnen een aantal aandoeningen ontstaan. Deze vrije radicalen zijn ook verantwoordelijk voor
verouderingsprocessen van de huid en het haar.
• Laaggradige ontstekingen; deze spelen in alle verouderingsprocessen een rol.
• Leefstijl: roken, uv-straling en voedingsgewoontes.
• Psychische stress; met name langdurige stress speelt een rol
in de stofwisseling van de huid en de haren.
Waarom worden mannen eerder kaal dan vrouwen?
De haarzakjes bij mannen zijn gevoeliger voor DHT dan
vrouwen. Bij beiden spelen erfelijke factoren een rol, alhoewel een genetische eigenschap niet per se tot expressie hoeft
te komen, zo blijkt uit studies van epigenetica.
Waarom wordt haar dunner als we ouder worden?
Het dunner worden van het haar is het natuurlijke verouderingsproces van de stamcellen. Als men ouder wordt, zullen
meer cellen degenereren dan regenereren. Er groeien ook
minder haren uit één haarzakje. Haaruitval is daarentegen

Elke haar bestaat uit twee gedeelten: de haarschacht,
die zichtbaar is aan de buitenkant en de haarwortel, die
omhuld is door een deklaag (het haarzakje). Haren groeien gedurende het leven uit dezelfde haarzakjes die bij de
geboorte al aanwezig zijn. Na de geboorte worden geen
nieuwe haarzakjes gevormd. Het aantal haarzakjes op de
hoofdhuid varieert, afhankelijk van genetische factoren,
van 85.000 tot 140.000. Uit een haarzakje groeien tussen de
een en vier haren. Haren kunnen fijn tot medium of dik zijn,
dit is vast te stellen met een haarmicrometer. De haargroei vindt plaats in een cyclus. De groeifase, in vaktaal de
anagene fase, duurt 3-5 jaar. Het haar is vol en groeit. In
de overgangsfase, de catagene fase met een duur van 1-2
weken, wordt het haar zwakker. Deze fase gaat over in de
rustfase, ook wel telogene fase genoemd. Normaal duurt
deze fase 5-6 weken. De haar in dit haarzakje wordt doffer
en moet uitvallen om plaats te maken voor een nieuwe
haar in hetzelfde haarzakje. Het is heel normaal dat iemand
dagelijks tot 100 haren verliest.

veelal een hormonaal probleem en is niet per definitie gerelateerd aan het grijs worden.
Hoe verloopt het kaalwordingsproces?
Haarzakjes verdwijnen als ze niet meer geactiveerd worden.
Als haarverlies optreedt, duurt het over het algemeen drie
jaar voor een haarzakje helemaal verdwijnt. Bij haarverlies
is het belangrijk dit probleem direct aan te pakken zodat er
nog mogelijkheden zijn het proces te stoppen/vertragen. Met
behulp van de liposomale techniek zijn we in staat werkzame stoffen bij de haarwortel en het haarzakje af te leveren.
Liposomen zijn vetbolletjes van 400 tot 500 nanometer,
superklein en niet waarneembaar met het blote oog. Het
huidmembraam is in staat deze liposomen op te nemen. Deze
techniek wordt al volop toegepast in de cosmetica industrie.

Dr. Hans van Montfort heeft het product Esthecin
op de markt gebracht nadat zijn dochter 70%
van het haar verloor en er geen afdoende middel
voorhanden was. Hij ontwikkelde
Esthecin en door het gebruik heeft
zijn dochter het haar volledig terug
gekregen. Het product is dan ook
vernoemd naar zijn dochter Esther
en betekent letterlijk ontwikkeld voor
Esther.
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