
HAARUITVAL 
TEN 

GEVOLGE VAN 

CORONA OF 
STRESS?

Het is de ergste nachtmerrie van 
vrouwen (en ook van vele mannen): 
dunner wordend haar krijgen met 
haarverlies en kale plekjes tot gevolg. 
Klup Magazine zet in samenwerking 
met Drs. Hans van Montfort van het
revolutionaire haarserum Esthecin 
alle feiten en fabels op een rij. Zowel 
voor vrouwen als voor mannen.

 haarverlies 

Feiten&Feiten&Feiten
 Fabels
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De gezondheid van 
de haren wordt in de 
haarzakjes bepaald 
FEIT
Haren groeien in een cyclus telkens uit dezelfde haarzakjes 
welke al bij de geboorte aanwezig zijn. Daar moet je het je leven 
lang mee doen. Deze cyclus duurt 2-7 jaar en vindt gemiddeld 
20 maal plaats in een leven. Dat betekent dat iemand met een 
korte cyclus rond z’n 40ste kaal is en iemand met een lange 
cyclus op 100-jarige leeftijd nog een volle haardos heeft.
De opbouw van de haren is best gecompliceerd. Maar uiteinde-
lijk is het haar dood materiaal met de bouw en kracht van een 
trekkabel. Theoretisch kan een volle haardos 10.000 kg houden. 
Elk haarzakje heeft een eigen doorbloeding, een zenuwstelsel en 
een spiertje. Daarom kan je kippenvel krijgen. 
Als de juiste voeding aan de haarzakjes wordt aangeboden, 
groeit het haar het mooiste en verlengt de haargroeicyclus. 
Esthecin bevat alle noodzakelijke voedingsstoffen voor een 
gezonde haargroei.

Als mijn vader kaal 
is heb ik grote kans 
dat ook te worden 
FEIT EN FABEL
De erfelijke aanleg van kaalheid 

bevindt zich op het X-chromosoom. 

Daarom geldt: voor vrouwen is 

het een feit. Vrouwen krijgen een 

X-chromosoom van moeder en een 

X-chromosoom van vader. Daarom 

is er een reële kans dat haarverlies 

overgedragen wordt. Dit zien je ook in 

de statistieken terug, waarbij al 40% 

van de vrouwen te kampen heeft met 

haarverlies.

Voor mannen is het een fabel. Mannen 

krijgen het Y-chromosoom van vader 

en daar zit de erfelijke aanleg niet op.

Androgenetisch 
haarverlies  
(ten gevolge van 
mannelijke hormo-
nen) komt alleen  
bij mannen voor
FABEL
De androgene hormonen heten 

ten onrechte mannelijk te zijn. Ook 

vrouwen maken deze hormonen aan. 

Op het moment dat deze omgezet 

worden in dihydrotestosteron (DHT) 

krijgen vrouwen eveneens het andro-

genetisch haarverlies. Gelukkig voor 

vrouwen zijn zij veel minder gevoelig 

voor de invloed van DHT.  Daarnaast is 

de gevoeligheid van de haarzakjes in 

de bepaalde gebieden van de hoofd-

huid bij mannen en vrouwen verschil-

lend. Hierdoor zie je bij vrouwen dat 

het haarverlies bij deze vorm meer 

bovenop het hoofd is terwijl dat bij 

mannen meer de voorste haargrens en 

de kruin betreft.

Griep, het coronavirus 
of andere ziektes  
met koorts veroorzaken 
haarverlies 
FEIT EN FABEL
Ongeveer drie maanden na een koortsende ziekte merk je dikwijls 

dat je veel haren verliest. Bij dit zogenaamd ‘telogeen effluvium’ 

blijven de haren in de rustfase steken en hebben de kracht niet meer 

om te groeien. Niet iedereen krijgt in deze situatie daadwerkelijk 

haarverlies. Je moet koorts zien als een trigger en niet als de oorzaak. 

Ook stress speelt hierin een rol. Je kunt er wel vanuit gaan dat in de 

periode na corona er veel meer mensen zullen zijn met haarverlies 

doordat ze óf ziek waren, óf veel stress hebben (gehad). Dit is tegen 

te gaan als er tijdig wordt ingegrepen met Esthecin.

Je haar gaat sneller groeien als je 
het regelmatig knipt
FABEL 
De haargroei wordt bepaald door de kwaliteit van de haarzakjes. Dit wordt niet beïnvloed 
door knippen. Wat wel een rol kan spelen is het kleuren van de haren. 

Als je kaal wordt 
moet je het haar niet 
meer kammen of 
borstelen 
FABEL
We begrijpen heel goed dat het ach-

terblijven van een behoorlijke dot haar 

confronteert met de angst voor kaalheid. 

Toch lost het niet kammen of borstelen 

niets op. In de kam of borstel komen de 

haren die toch al op uitvallen stonden 

los (de telogene haren). Het masserend 

effect van een kam of borstel zal de 

doorbloeding bevorderen en werkt juist 

stimulerend op de haargroei.

Kaal worden ten 
gevolge van de 
leeftijd is niet tegen 
te houden
FABEL
Met het vorderen van de leeftijd en bij 

vrouwen met name na de menopauze, 

zien we dat de hormonale veranderin-

gen de groeifase van de haren en dus 

de haargroeicyclus verkorten. Het eerst 

merk je dit vaak aan het makkelijker 

afbreken van de haren. Het voeden van 

de haren, waardoor de groeifase weer 

verlengt, voorkomt het haarverlies op 

latere leeftijd, mits je hier tijdig mee 

start. Immers hoe meer cycli nog te gaan 

zijn, des groter het effect.

De kwaliteit van de haren gaat  
achteruit door het kleuren
FEIT
De mate waarin ligt aan de 
samenstelling en het gebruik van 
het product. Normaal gesproken 
wordt het haar eerst ontkleurd 
met waterstofdioxide, waterstof-
peroxide of ammoniak. Dit tast 
de schubben van de haren aan. 
Deze schubben liggen normaal als 
dakpannen over elkaar, maar gaan 
door de behandeling open staan. 
De haren worden daardoor droog 
en breken sneller af. Haarzakjes, 
die vlak onder het oppervlak van 

de hoofdhuid liggen, kunnen 
beschadigd worden door zowel het 
bleken als de haarverf en dat gaat 
ten koste van de haargroei.
Als dan toch gekozen wordt voor 
het kleuren, kies dan een product 
met minder dan 5% bleekmid-
del. Daarnaast zijn er natuurlijke 
kleurstoffen, zoals de hennapro-
ducten. Tenslotte kan de verf het 
best aangebracht worden door een 
kapper, zodat de verf geen contact 
krijgt met de hoofdhuid.

 | 2524 |   KLUP KLUP



KLUPDOSSIER
FO

TO
’S

: I
ST

O
C

K

Het dragen van hoeden of 
helmen veroorzaakt haarverlies
FABEL EN FEIT
Bij normaal passende hoeden of petten gebeurt er niets met de haren of haarzakjes. Dat is wat anders als te 

hard aan de haren wordt getrokken bij slecht passende en te veel bewegende helmen. Ook het dragen van 

volledig bedekkende kleding kan haarverlies veroorzaken door een vitamine D tekort.

EEN HAAR-
GROEIMIDDEL 
OP DE HOOFD-
HUID AANGE-
BRACHT KAN 
NIET WERKEN, 
OMDAT HET 
NIET DOOR DE 
HUID DRINGT
FABEL
De huid vormt een barrière tegen 

de buitenwereld. Toch weten we dat 

ook de huid bepaalde stoff en kan 

opnemen. Dat heeft  onder andere 

te maken met de grootte van de 

moleculen, de elektrische lading en 

de zuurgraad. Om beter door de 

huid te komen bestaat er de liposo-

male techniek. Hierbij worden de 

werkzame bestanddelen ingepakt 

in kleine vetbolletjes. Deze zijn 

microscopisch klein. De wand van de 

vetbolletjes heeft  dezelfde structuur 

als de celwand van de haarzakjes. 

Op het moment dat de liposomen ter 

plekke komen smelten deze samen 

met de celwand van de haarzakjes, 

zoals twee zeepbellen dat doen. Zo 

komen de werkzame stoff en in de 

cel en wordt de celwand versterkt 

door de natuurlijke vetstoff en van de 

liposomen.

Als je eenmaal grijs bent 
kan je de eigen haarkleur 
niet meer terugkrijgen
FABEL
Recent onderzoek laat zien dat het grij s worden van haren veroorzaakt 
kan worden door stress. Deze ontkleurde haren, ontstaan door stress, 
kunnen hun natuurlij ke pigmentatie terugkrij gen, onafhankelij k van 
geslacht, leeftij d of afkomst. Zowel de energiehuishouding, de mito-
chondriën in de cel en de antioxidanten spelen een rol in dit proces.
De voeding van de haarzakjes is hierbij  cruciaal.

www.esthecin.com

Kaal worden is met het 
blote oog pas zichtbaar 
als 50% van de 
haren is verdwenen 
FEIT
Met name als haarverlies zeer geleidelijk verloopt wordt dat niet 

meteen opgemerkt. Toch kan het zijn dat een kapper het eerder 

ziet door het geoefende oog. Als je erfelijke aanleg hebt voor 

haarverlies zijn er wel enkele methodes dit in een vroeg stadium 

waar te nemen. Op de website www.esthecin.com vind je onder 

het hoofdstuk “meten is weten” methodes om haarverlies tijdig 

te onderkennen. Immers, hoe vroeger gestart wordt met de 

behandeling, des te beter het resultaat.

Drs. Van Montfort ontwikkelde serum tegen haaruitval

“ ALS HET BIJ ESTHER WERKT, KAN IK ER OOK 
ANDERE VROUWEN (EN MANNEN) MEE HELPEN”
Uit het Nationaal Haarverliesonderzoek 

blijkt dat zes op de tien Nederlandse man-

nen en een derde van de Nederlandse 

vrouwen kampt met haarvlies, vaak al op 

jonge leeft ijd. Voor zes op de tien vrou-

wen is haaruitval een nachtmerrie. Ook 

voor veel mannen is haarverlies moeilijk. 

Hoewel veel mensen met haarverlies zich 

somber en onzeker voelen, zoeken de 

meesten geen deskundige hulp en infor-

meren ze zich nauwelijks over oorzaken of 

mogelijke behandelingen. 

Esther (46), de dochter van Drs. Van 

Montfort, kreeg acht jaar geleden ook 

te maken met plotselinge haaruitval op 

jonge leeft ijd. “Van de ene op de andere 
dag was mij n haar aan het uitvallen. 
Ik stond onder de douche mij n haren 
te wassen en ik hoorde iets vallen. Ik 
dacht nog, ik zal wel te veel shampoo 
hebben gebruikt, maar op de grond 
lag een bos haar. Ik kon niet beseff en 
dat het van mij  was. Ik stopte met 
het gebruiken van elastiekjes, omdat 
ik bang was dat daardoor mij n haren 
eruit werden getrokken. De maanden 
daarop werd ik steeds wanhopiger, ik 
herinner mij  niet alles meer.” 

Verdriet
“Je hebt constant het idee dat de 

mensen naar je kij ken, terwij l dat 
natuurlij k helemaal niet zo is. Maar 
ik durfde de mensen niet meer aan 
te kij ken. ik zegde feestjes af en ging 
zo vroeg of zo laat mogelij k naar de 
supermarkt om maar zo min mogelij k 
mensen tegen te komen. Het gaat 
je hele leven beheersen. Daarnaast 
ben ik alle emoties tegengekomen. 
Je bent verdrietig, angstig, onrustig 
en soms ook boos. Het hele spectrum 
van gevoelens komt voorbij . Wat ik 
daarnaast kwalij k vond was dat mij n 
huisarts niet besefte wat voor psycho-
logisch eff ect haarverlies voor mij  had. 
Ik ging er niet dood aan, dus wat was 
het probleem, volgens mij n huisarts.”

Impact
Ze was zo wanhopig, dat ze alles maar 
ging proberen. “Zo heb ik gekeken 
naar make up, haarstukjes en medicij -
nen. Maar heel veel medicij nen tegen 
haaruitval zij n slecht voor de gezond-
heid en hebben mogelij k nare bij wer-
kingen. Toch slikken veel mensen die 
medicij nen, uit pure wanhoop. De im-
pact van haarverlies op zowel vrouwen 
als mannen is niet te bevatten.” Bij  
mannen is het wat meer geaccepteerd 
dat zij  kaal worden. Toch hebben ook 
zij  heel veel moeite met haaruitval, 

volgens Esther.  “Eén op de tien man-
nen voelt zich er onzeker en somber 
door en zij n dagelij ks bezig met hun 
haarverlies. Bij  vrouwen is dat aantal 
een stuk hoger, namelij k één op de 
drie. Daarnaast draagt één op de twaalf 
mannen en één op de zeven vrouwen 
haarverlies als een geheim met zich 
mee.” De Nederlandse Haarstichting 
heeft deze cij fers gepubliceerd met 
het Nationaal Haarverliesonderzoek 
om het taboe rondom haarverlies 
bespreekbaar te maken en aandacht te 
geven aan de psychologische impact 
van haarverlies. “Er zij n ontzettend 
veel factoren die mee kunnen spelen 
bij  haaruitval, denk bij voorbeeld aan 
stress”, besluit Esther. “Door corona 
zien veel kappers nu vaker haarverlies 
in de praktij k door de enorme stress die 
veel mensen te verduren hebben gehad. 
Er zij n oplossingen en verklaringen 
voor haarverlies, maar laat je daar-
over informeren en zoek deskundige 
hulp. Alleen zo wordt het taboe rond 
haarverlies bespreekbaar.” Inmiddels 
gebruikt Esther al geruime tij d het 
door haar vader ontwikkelde serum 
Esthecin en heeft ze weer een volle 
haardos. 

PSYCHOLOGISCHE 
IMPACT VAN 

HAARUITVAL

 | 27KLUP26 |   KLUP


