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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Wat is alopecia androgenetica?
Alopecia androgenetica betekent dat u uw haar voor een deel verliest. 
Zowel mannen als vrouwen kunnen alopecia androgenetica krijgen. Bij 
mannen wordt alopecia androgenetica ook wel ‘haarverlies volgens het 
mannelijk patroon (male pattern hair loss)’ genoemd. Bij vrouwen heet dit 
dan ‘haarverlies volgens het vrouwelijk patroon (female pattern hair loss)’.

Hoe krijgt u alopecia androgenetica?
Aanleg speelt een grote rol. Als je geboren wordt, kun je al aanleg voor 
alopecia androgenetica hebben.

Hoe ziet alopecia androgenetica eruit?
Mannen worden aan de voorkant van hun hoofd steeds meer kaal. Ook 
komen er kale plekken aan de zijkanten van hun hoofd. Hierna wordt het 
hoofd bovenop steeds meer kaal. Het kaal worden van het hoofd breidt zich 
steeds verder uit tot bijna al het haar bovenop het hoofd verdwenen is. Er 
blijft altijd een krans van haar over. Op het plaatje op de laatste bladzijde 
van deze folder kunt u zien hoe het hoofd  van mannen er uit kan gaan zien.

Bij vrouwen wordt het haar midden op het hoofd dunner. Hierdoor zie je  de 
huid van het hoofd door de haren heen. Vrouwen krijgen geen echte kale 
plekken. Aan de voorkant blijft het haar zitten.

Hoe weet uw arts of u alopecia androgenetica heeft?
Bij mannen is alopecia androgenetica meestal direct duidelijk te zien. Bij 
vrouwen is soms verder onderzoek nodig

Moet u behandeld worden voor alopecia androgenetica?
Nee, omdat alopecia androgenetica geen ziekte is, is behandeling niet 
nodig.

Is er wel een behandeling voor alopecia androgenetica?
Ja, er zijn een paar mogelijkheden. Maar het is nog niet mogelijk om het 
probleem van het kaal worden van het hoofd definitief op te lossen.
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Welke behandelingen van alopecia androgenetica zijn er?
Er is een behandeling met een vloeistof die u op uw hoofd moet smeren. 
Ook is er een behandeling met tabletten die u moet slikken. Vrouwen in de 
vruchtbare leeftijd mogen deze tabletten niet gebruiken.

Behandeling met een vloeistof
Als uw arts u een vloeistof geeft om op uw hoofd te smeren, dan krijgt u 
minoxidil lotion. Deze vloeistof kan ervoor zorgen dat er minder haar uitvalt. 
U moet de vloeistof 2 keer per dag op de huid van uw hoofd smeren. Soms 
krijgt u door het smeren van de vloeistof irritatie op uw hoofd. U moet 6 
maanden lang uw hoofd met deze vloeistof insmeren. Na deze 6 maanden 
is pas te zien of het smeren heeft geholpen. Als u stopt met het smeren van 
de vloeistof op de huid van uw hoofd, valt uw haar weer uit.

Behandeling met tabletten
Alleen bij mannen helpen tabletten. Zij krijgen dan finasteride van hun arts. 
Door het gebruik van deze tabletten moet het uitvallen van de haren 
stoppen. Bij ongeveer een derde van de mannen komen er ook weer haren 
terug. Als u met de behandeling stopt, valt het haar weer uit. Bij vrouwen is 
niet aangetoond dat finasteride werkt.

Overige behandelingen
Er zijn vele andere behandelingen die worden ingezet bij de behandeling 
van alopecia androgenetica maar waarvan de werkzaamheid in studies nog 
niet is aangetoond. Voorbeelden hiervan zijn cyproteronacetaat alleen of in 
combinatie met anticonceptiepil, lokaal bimatoprost, spironolacton, 
trombocytenrijke plasma-injecties en low-level-laser.
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Wat kunt u doen om de kale plekken te bedekken?
Haartransplantatie
Op de plaatjes hieronder kunt u zien dat er bij mannen altijd nog een krans 
met haar op het hoofd blijft bestaan. Ook vrouwen houden nog haar op hun 
hoofd.

Het is mogelijk om de haren van uw achterhoofd naar voren te laten 
verplaatsen. Dit heet een haartransplantatie. Het haar dat op deze manier 
opnieuw op uw hoofd wordt geplant, zal niet uitvallen. Deze behandeling 
moet u zelf betalen.

Pruik
Een pruik is voor sommigen een hele goede oplossing. Een pruik draag je 
over het bestaande haar. Het is ook mogelijk om een klein
stukje haar (een haarstukje) op de kale plek te laten aanbrengen. Dit 
haarstukje wordt dan in het nog overgebleven haar verwerkt. Meestal 
betaalt uw ziektekostenverzekeraar een deel van de kosten bij vrouwen. In 
ieder geval moet u een deel zelf betalen.

Camouflage
Het kleuren van de hoofdhuid met haarverf kan goede cosmetische 
resultaten geven.

Wat kunt u zelf nog doen?
Sommige mensen krijgen door het verlies van hun haar minder 
zelfvertrouwen. Als u hier last van heeft, is het belangrijk dat u hierover met 
uw arts praat. Uw arts kan u verder helpen om de juiste hulp te krijgen om 
hier beter mee om te leren gaan.
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Meer informatie
Mannen worden aan de voorkant van hun hoofd steeds meer kaal. Ook 
komen er kale plekken aan de zijkanten van hun hoofd. Hierna wordt het 
hoofd bovenop steeds meer kaal. Het kaal worden van het hoofd breidt zich 
steeds verder uit tot bijna al het haar bovenop het hoofd verdwenen is. Er 
blijft altijd een krans van haar over.

Bij vrouwen wordt het haar midden op het hoofd dunner. Hierdoor zie je de 
huid van het hoofd door de haren heen. Vrouwen krijgen geen echte kale 
plekken. Aan de voorkant blijft het haar zitten
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Polikliniek Dermatologie
T 010 297 52 30

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie -
Versie 21-10-2022

Deze folder is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor 
Dermatologie en Venereologie. Bij het samenstellen van deze informatie is 
grote zorgvuldigheid betracht. De Nederlandse Vereniging voor 
Dermatologie en Venereologie wijst desondanks iedere aansprakelijkheid af 
voor eventuele onjuistheden of andere tekortkomingen in de aangeboden 
informatie en voor de mogelijke gevolgen daarvan.
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