
Opbouw

Een haar zit in een haarzakje of follikel die zich in de 
opperhuid bevindt. Dit haarzakje voedt onze haren en 
zorgt voor de groei ervan.

De bouwstenen van het haar bestaan voornamelijk 
uit keratine en collageen.

De haargroei verloopt in 3 fasen: anagene fase (de 
groei), katagene fase (overgang) en telogene fase 
(afbraak). Bij de mens bevindt zich 60 à 90% van de 
haren in de groeifase en 10 à 20% in de rust- en af-
braakfase.

Iedereen verliest tussen de 50 tot 100 haren per dag. 
Dit is normaal want er komen ook telkens weer nieu-
we haren bij.

We spreken van haaruitval wanneer deze nieuwe 
haren niet terug groeien of wanneer er meer dan 100 
haren per dag uitvallen.

Oorzaak

De meest voorkomende oorzaak van haaruitval of 
alopecie is de androgenetische alopecie. Dit heeft 
te maken met het mannelijke hormoon en komt op 
latere leeftijd voor zowel bij mannen als bij vrouwen. 
Deze vorm van haarverlies is erfelijk bepaald en heeft 
te maken met het hormoon androgeen, hoewel de 
precieze oorzaak nog niet gekend is.

Haaruitval

Bij mannen gaat de haarlijn langzaam opschuiven 
en de kruin kan ook verdunnen en uiteindelijk kaal 
worden. Van deze groep blijft 10 tot 15% over met een 
hoefi jzervormige beharing.

Bij de vrouw komt het minder vaak voor. Het haar 
gaat verdunnen over het hele hoofd, zij zullen nooit 
echt heel kaal worden.

Dan is er nog alopecia areata of pleksgewijze haar-
uitval, waarbij het haar plots op bepaalde plekken 
uitvalt. Deze plekken kunnen in uitzonderlijke geval-
len samenvloeien tot kaalheid over het hele hoofd. Dit 
kan voorkomen op het hoofd maar ook, in mindere 
mate, in de wenkbrauwen en de baard.

De oorzaak hiervan is onbekend tenzij het door 
schimmelinfectie of ringworm veroorzaakt wordt. 
Men denkt ook dat auto-immuunziekte of psychologi-
sche factoren een rol kunnen spelen.

Meestal komt het haar terug na verloop van tijd.

Diffuse haaruitval is meer verspreid over het hele 
hoofd en kan verschillende oorzaken hebben. De eer-
ste 3 maanden na de zwangerschap kan men hier last 
van hebben. Bij fysieke of psychische stress kan het 
haar uitvallen, ook gebruik van bepaalde geneesmid-
delen of problemen met de schildklier of bepaalde 
zware ziektes kan haarverlies in de hand werken. Het 
haarverlies dat voorkomt bij kankerpatiënten door 
chemo behoort ook tot deze categorie van haaruitval.

Dit haarverlies is tijdelijk en vrijwel nooit blijvend.

Haaruitval, een probleem waar iedereen wel eens last van heeft. Zowel mannen als vrouwen krijgen er mee 
te maken. Vooral bij de seizoenswisseling wordt er doorgaans  meer haarverlies opgemerkt tijdens het was-
sen, drogen en borstelen.



UW APOTHEEK

Minder voorkomende oorzaken zijn traumatische 
haaruitval en haarverlies door littekenvorming na 
een brandwonde of operatie aan het hoofd.  Trauma-
tische haaruitval komt doordat de haren worden uit-
getrokken door te vaak een paardenstaart te dragen 
of door psychische problemen.  

Behandeling

De eerste stap in de behandeling is een vitamine-
supplement innemen. Deze supplementen bestaan 
uit Zink, vitamines van het B-complex en sommige, 
iets duurdere, bevatten collageen. Dit kan eventueel 
gecombineerd worden met een shampoo tegen 
haaruitval. 

Wanneer dit na 3 maanden geen positief resultaat 
geeft kunnen we een volgende stap nemen onder 
de vorm van ampullen die direct op de hoofdhuid 
worden aangebracht. Deze ampullen werken direct 
in op de haarfollikel en stimuleren de haargroei en 
bevorderen de verankering van het haar. De stoffen 
verantwoordelijk voor deze werking zijn onder andere 
aminexil, zwavelaminozuren en extracten van ginkgo 
biloba of Pfaffia-extract en etherische sinaasappelolie 
en arginine.

Wanneer dit alles niet helpt kunt u beroep doen op 
de stof Minoxidil die in 2% zonder voorschrift te ver-
krijgen is. Het is een oplossing die iedere dag op het 
hoofd aangebracht wordt. Deze stof vermindert het 
haarverlies en zorgt ervoor dat bestaande follikels 
terug haren produceren.

Bij iedere behandeling voor haarverlies is geduld de 
boodschap; de resultaten zijn vaak pas na 3-4 maan-
den zichtbaar.

Haarverlies blijft een veelvoorkomend probleem dat 
zeer vervelend is.

Wanneer u te kampen krijgt met haaruitval bent u al-
tijd welkom in de apotheek voor meer raad en advies.

Bronnen:

http://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/

haaruitval/

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=65

https://www.huidarts.com/huidbehandelingen/minoxidil/


