
Drs. Van Montfort ontwikkelde serum tegen haaruitval

D
“ALS HET BIJ ESTHER WERKT, KAN IK ER     OOK ANDERE VROUWEN MEE HELPEN”

Het is de schrik van iedere vrouw. Haarverlies dat zulke 
extreme vormen aanneemt dat er kale plekjes ontstaan. 

Het overkwam Esther, de dochter van drs. Van Montfort. 
Toen zij geen enkel middel kon vinden om het verlies van 

haren tegen te gaan, besloot haar vader op onderzoek te 
gaan. Met revolutionair resultaat, want hij ontwikkelde 

niet alleen een serum dat verlies tegenging maar de groei 
van nieuw haar spectaculair stimuleerde.

‘Toen ik in de zomer van 2012 mijn 

haren aan het wassen was hoorde ik iets 

vallen op de grond. Nietsvermoedend 

keek ik naar beneden en zag ik een gro-

te pluk bruin haar liggen. Ik was verrast 

en dacht er verder niet te veel over na. 

Totdat ik mijn haren onder de douche 

begon te kammen en er een schrikba-

rende hoeveelheid haren meekwam. 

Dit was het begin van mijn nachtmerrie. 

Hierna werd ik elke dag geconfronteerd 

met mijn haarverlies. 

Ik werd wakker van de jeuk van alle 

haren die in mijn bed lagen, niet van de 

wekker. 

Elke avond stelde ik het naar bed te 

gaan uit. Dan moest ik mijn haren 

losdoen en zag ik hoeveel haren er mee 

kwamen. Dit gaf veel stress. 

Ik trok me steeds verder terug, zegde 

feestjes af, sprak niet meer af met vrien-

dinnen en kwam behalve voor mijn werk 

niet meer naar buiten. Boodschappen 

deed ik laat in de avond in de super-

markt zodat ik bijna niemand tegen zou 

komen. Of ik vroeg mijn ouders om wat 

voor me mee te nemen. 

Ik kon alleen maar naar beneden kijken, 

durfde mensen niet in de ogen te kijken 

en ontweek de spiegel. Er zijn in deze 

periode ook geen enkele 

foto’s van mij, ook niet 

op familiekiekjes. Het 

lachen was me allang 

vergaan. 

STEEDS DUNNER

Mijn haren werden 

steeds dunner en 

mijn hoofdhuid 

werd steeds 

zichtbaarder.  

ESTHER’S EIGEN VERHAAL

Drs. Hans van Montfort:
‘Jaren geleden kwam mijn dochter 
Esther bij mij met het verhaal dat ze zo 
enorm veel haren verloor. Ik dacht dat 
het wel mee zou vallen. De impact van 
wat haar betekent voor vrouwen heb 
ik destijds volledig onderschat. 
Inmiddels weet ik wel beter. In een 
recent, door een onafhankelijk 
onderzoeksbureau gehouden represen-
tatieve enquête, kwam naar voren dat 
58% van de vrouwen haarverlies 
ervaart als een ware nachtmerrie. Zelfs 
bij de behandeling met chemotherapie 

is de eerste vraag die de arts vaak 
krijgt over de behandeling: ‘En wat 
gebeurt er met mijn haar?’. En als we 
naar buiten lopen kijken we eerst in de 
spiegel of ons haar wel goed zit.’
Onderzoek laat zien dat 35% van de 
jonge vrouwen haarverlies heeft en dat 
dit percentage sterk toeneemt na de 
overgang. Dit is een toenemend aantal 
en dat zal de komende tijd alleen maar 
toenemen door de gevolgen van de 
coronacrisis. Slechts 22% van de 
mensen met haarverlies vraagt 
deskundig advies en dat is meestal de 
kapper. Over haarverlies wordt 
nauwelijks gesproken; er heerst een 
taboe op. Bij de kapper is het echter 
niet meer te ontkennen. Een vierde 
van de vrouwen met haarverlies heeft 
daarbij sombere gevoelens.
Haren groeien uit steeds dezelfde 
haarzakjes in een cyclus die tussen de 
3 en 7 jaar duurt. Dan moet een haar 
uitvallen om plaats te maken voor een 
nieuwe haar. Daarom is het dagelijks 
verlies van 50-100 haren normaal. 
Haren zijn de snelst groeiende cellen 
in ons lichaam en toch lijkt het 
langzaam: een haar groeit gemiddeld 1 
cm. per maand. 

Alopecia
Zowel bij vrouwen (44%) als bij 
mannen (90%) is de meest voorko-
mende oorzaak van haarverlies de 
zogenaamde alopecia androgenetica, 
oftewel haarverlies ten gevolge van de 
mannelijke hormonen. In feite een 
verkeerde term, omdat ook vrouwen 
de zogenaamde androgene hormonen 
nodig hebben. Deze vorm van haarver-
lies is mede genetisch bepaald. Op het 
moment dat deze hormonen bij de 
haarzakjes worden omgezet in 

Ik probeerde het te camoufleren 

door met make-up puntjes op mijn 

hoofdhuid te maken en de haren die 

ik had zo te draperen dat de kalere 

plekken bedekt waren. Maar op een 

gegeven moment viel er niet veel meer 

te camoufleren. Haren wassen durfde ik 

bijna niet. De confrontatie met het mee-

komen van grote plukken haar maakte 

me misselijk. Daarom dat ik maximaal 1 

x per week mijn haren waste. 

De specialisten die ik had bezocht kon-

den niets voor me betekenen. Ik kreeg 

te horen dat ik pech had en dat het 

wellicht vanzelf over zou gaan, maar 

het kon ook chronisch zijn. En dan zou 

ik uiteindelijk kaal worden en een pruik 

nodig hebben. 

Mijn ouders zagen hoe ik eronder leed. 

Dit deed mijn vader besluiten om te 

kijken of hij iets kon doen hiertegen. 

Uit wanhoop wilde ik vrijwel alles wel 

proberen. Dus gaf ik mijn vader de vrije 

hand. Toen hij uiteindelijk de juiste 

formule had gevonden stopte mijn 

haaruitval onmiddellijk. Een grote op-

luchting. Na 2 maanden zag ik duidelijk 

een hele rij haren van zeker 1 cm lang. 

In de maanden erna bleven mijn haren 

groeien. Ik voelde het bij het wassen 

van mijn haren bij de hoofdhuid. Mijn 

haarbos is terug. De structuur is anders, 

mijn haren zijn dikker en krullen meer. 

Maar ik vind ze prachtig! En ik koester 

elke haar, ook de grijze. Ik verf ze niet. 

Het is wie ik ben. 

Daarbij ben ik vreselijk trots dat Esthe-

cin naar mij is vernoemd; het betekent 

immers “gemaakt voor Esther”. ‘

Drs. Van Montfort en dochter Esther
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“ IK ZAG NIEUWE 
HAREN VAN 
ONGEVEER EEN 
CENTIMETER”

Dihydrotestosteron (DHT) worden 
deze haarzakjes aangetast. De haar-
groeicyclus verkort en de haren 
worden steeds dunner en vallen 
tenslotte uit. Bij vrouwen is het 
patroon wat anders dan bij mannen 
omdat de gevoeligheid van de haarzak-
jes voor het DHT bij vrouwen wat 
meer diffuus op het hoofd is en bij 
mannen meer de voorste haargrens en 
de kruin betreft. 
De haargroeicyclus vindt gemiddeld 
20 maal plaats in een mensenleven. 
Dat betekent dat iemand met een 
cyclus van 3 jaar op 60-jarige leeftijd 
definitief kaal is en iemand met een 
lange cyclus op 100-jarige leeftijd nog 
een volle dos heeft.  Er zijn verschil-
lende oorzaken die de haargroeicyclus 
kunnen verkorten. Ook hier spelen 
hormonen een belangrijke rol met 
daarnaast mogelijk medicijngebruik 
(27%) en schildklier problemen (10%). 
Het verlengen van de cyclus moet 
daarom zo vroeg mogelijk beginnen om 
een zo groot mogelijk effect te hebben. 
Immers, ik kan beter 10 maal een jaar 
verlengen, dan 1 maal.

Na de coronacrisis
De verwachte toename van haarverlies 
na de coronacrisis wordt veroorzaakt 
door het telogene effluvium. In deze 
situatie blijven de haren in de telogene 
(rust-) fase steken en hebben de 
nieuwe haren niet meer de kracht om 
opnieuw te gaan groeien. Uitlokkende 
factoren zijn o.a. koortsende ziektes, na 
een tropische reis en stress. Meestal 
ontstaat de haaruitval rond de drie 
maanden hierna. Kenmerkend is dat de 
haren over de gehele hoofdhuid 
uitvallen, soms met bossen tegelijk. De 
acute vorm van telogeen effluvium kan 
vanzelf weer overgaan, maar kan ook 
overgaan in de chronische vorm. Bij 
Esther was dit laatste het geval. Ze 
had na een tropische reis ook een 
aantal dagen hoge koorts gehad. 

Haargroeicyclus
In mijn onderzoek naar de oorzaken 
van haaruitval en kaalheid nam ik 
waar dat er bij veel mensen sprake is 
van een combinatie van factoren die 
dit veroorzaken. Iemand met een lichte 
onbalans van de hormonen die stress 

meemaakt zal sneller telogeen haarver-
lies krijgen dan iemand die alleen de 
stress ervaart. Dat bracht mij ertoe 
niet te denken aan een enkel ingredi-
ent dat een mogelijke oplossing kon 
bieden, maar dat haarverlies een te 
ingewikkeld proces is om dit met een 
enkele stof te kunnen oplossen. Naast 
het blokkeren van de omzetting van 
androgene hormonen naar het DHT 
heb ik gekeken welke voedingstoffen 
de haarzakjes nodig hebben om 
normaal te kunnen functioneren. De 
ingrediënten in Esthecin herstellen 
dus de normale haargroeicyclus. 
Voorwaarde is wel dat de haarzakjes 
nog aanwezig zijn. Normaal kunnen we 
haaruitval stoppen en vervolgens rond 
de 2-3 jaar teruggaan in de tijd. Ook 
de haargroeicyclus wordt verlengd 
waardoor het haarverlies op latere 
leeftijd wordt uitgesteld.

Succes
Toen mijn product bij Esther werkte 
hebben we een aantal studies opgezet 
aan de Brightlands Maastricht Health 
Campus. Met speciale apparatuur 
hebben we de haren gemeten voor het 
begin van het gebruik van Esthecin, na 
3 maanden en na 6 maanden. De 
gemiddelde toename van de haarmassa 
was bij vrouwen 61,0% en bij mannen 
98,8%. We zagen de haargrens naar 
voren komen en iedereen was tevreden 
over het resultaat. De studies waren 
opgezet als een vooronderzoek om 
daarna een groot onderzoek op te 
starten. Alle deelnemers van de studies 
reageerden zo positief dat een 
vervolgonderzoek niet nodig bleek te 
zijn.

Esthecin is nu verkrijgbaar via de 
betere kapsalons en schoonheids-
salons.

4 |   BEAUTYPLUS


