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Abstract 

Inleiding Alopecia androgenetica is de meest voorkomende vorm van haaruitval bij beide geslachten. In recente studies is 
vastgesteld dat lichttherapie op laag niveau (LLLT) een effectieve behandeling is voor alopecia. Het doel van deze studie was het 
evalueren van de veiligheid en effectiviteit van LLLT met behulp van een nieuw helmtype apparaat voor de behandeling van 
alopecia androgenetica. 

Methode In 2 instellingen werd een gerandomiseerd, schijnapparaat-gecontroleerd, dubbelblind klinisch onderzoek 

uitgevoerd. Zestig deelnemers met de diagnose alopecia androgenetica in de leeftijd van 19 tot 65 jaar werden gerekruteerd. 

LLLT werd uitgevoerd via een helm-type apparaat dat licht uitzond met een gemiddeld uitgangsvermogen van 2,36 mW/cm2 bij 

een golflengte van 655 nm. De deelnemers werden verdeeld in 2 groepen, die respectievelijk het experimentele apparaat en 
een schijnapparaat gebruikten. Na tatoeage op het centrale punt van de vertex werden op dat punt fototrichogrammen 

verkregen op 0, 8 en 16 weken. Het primaire eindpunt van de studie was het verschil in veranderingssnelheid van de 
haardichtheid tussen de testgroep en de controlegroep. 

Resultaten Bij vergelijking van de resultaten bij baseline en week 16, vertoonde de experimentele groep een toename in 
haardichtheid van 41,90 haren/cm2 en een toename in haardikte van 7,50 mm, terwijl de controlegroep een toename liet zien van 
0,72 haren/cm2 en een afname van 

15,03 mm, respectievelijk (P <,001). Er traden geen ongewenste voorvallen of bijwerkingen op. 

Conclusie LLLT vertoonde een significant effect op het verhogen van de haardichtheid bij patiënten met alopecia androgenetica. 
LLLT zou een veilige en effectieve behandeling kunnen zijn voor alopecia androgenetica bij beide geslachten. 

Afkortingen: LD's = laserdiodes, LED's = lichtgevende diodes, LLLT = lichttherapie op laag niveau, MPHL = haaruitval volgens 
mannelijk patroon. 

Trefwoorden: alopecia androgenetica, werkzaamheid, lichttherapie op laag niveau, gerandomiseerd dubbelblind klinisch 
onderzoek, veiligheid 
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1. Inleiding 

Iemands haar is een zeer belangrijk onderdeel van hoe iemand 
een persoonlijke indruk maakt op anderen. Daarom is 
haaruitval niet alleen 
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Het heeft invloed op het esthetische uiterlijk, maar ook een 
aanzienlijke psychologische impact en leidt vaak tot een 
verminderde levenskwaliteit. Alopecia androgenetica, ook bekend 
als haarverlies volgens het mannelijk en vrouwelijk patroon, is de 
meest voorkomende vorm van haarverlies bij beide geslachten.[1–3] 
De huidige behandeling van alopecia is beperkt tot 5-a-
reductaseremmers of topische minoxidil, en in ernstige gevallen 
is haartransplantatie de enige curatieve therapie.[4,5] Patiënten die 
last hebben van bijwerkingen of niet op deze therapieën reageren, 
hebben echter beperkte opties wat alternatieve behandelingen 
betreft.[4–6] 

Recentelijk is gebleken dat lichttherapie met een laag niveau 
(LLLT) door haar fotobiomodulerende werking een doeltreffende 
niet-thermische behandeling is voor diverse dermatologische 
aandoeningen.[7–9] Verder worden thuisapparaten met lasers en 
lichtbronnen voor dermatologische aandoeningen, zoals haaruitval 
en huidveroudering, steeds populairder vanwege de lage kosten 
en het gemak.[10] Andre Mester ontdekte in 1967 v o o r  h e t  
e e r s t  dat lasers met een lage energiegolflengte van 694 nm bij 
muizen haargroei induceren.[11] Hoewel het werkingsmechanisme 
sindsdien niet duidelijk is vastgesteld, hebben verschillende 
studies sterke aanwijzingen opgeleverd dat LLLT de haargroei 
stimuleert. [12-16] 

De doeltreffendheid en veiligheid van LLLT-thuisapparaten 
van het helmtype voor alopecia blijven echter controversieel. Er 
is een nieuw helmtype LLLT-model (HAIRUP; Y & J Bio, Seoul, 
Korea) ontwikkeld dat laserdiodes (LD's) en lichtgevende diodes 
(LED's) met een golflengte van 655 nm combineert. Het voorstel 
van deze studie was om de doeltreffendheid en veiligheid van dit 
helmtype LLLT-apparaat voor androgene alopecia bij beide 
geslachten te verifiëren. 
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2. Methoden 

2.1. Opzet van de studie 

Wij ontwierpen een gerandomiseerd, schijnapparaat-
gecontroleerd, dubbelblind klinisch onderzoek in 2 instellingen. 
In totaal stemden 60 kandidaten (40 van het Hanyang 
University Medical Center en 20 van het Hanyang University 
Guri Hospital) vrijwillig in met deelname aan de klinische proef 
en gaven vóór de proef schriftelijk toestemming. De geselecteerde 
gevallen werden gerandomiseerd in een experimentele en een 
controlegroep en elke groep gebruikte gedurende 16 weken het 
experimentele apparaat of een schijnapparaat. Deze studie werd 
uitgevoerd in overeenstemming met de World Medical 
Association Declaration of Helsinki, en het protocol werd 
goedgekeurd door de Institutional Review Board van Hanyang 
University Medical Center (2018-04-028). 

2.2. Inschrijving van patiënten 

Deze studie omvatte mannen en vrouwen van 19 tot 65 jaar 
met actieve alopecia androgenetica (Norwood-Hamilton 
classificatie van II (IIa) tot V voor mannen, Ludwig classificatie 
van I tot II voor vrouwen).[3] Hoofdonderzoekers van beide 
instellingen schreven de deelnemers in. De patiënten die aan deze 
studie deelnamen, moesten tijdens de klinische studieperiode 
hetzelfde kapsel aanhouden en geen speciale haarproducten 
gebruiken of aan haarmanagement of -manipulatie doen. Wij 
sloten patiënten uit die andere actuele of systematische 
medicatie gebruikten voor alopecia, die chirurgische ingrepen 
ondergingen zoals haartransplantatie, en die andere 
aandoeningen hadden die de uitkomsten van de studie 
beïnvloedden (tabel 1). 

2.3. Randomisatie en maskering 

De geselecteerde gevallen werden door de afdeling Medical 
Statistics Consulting gerandomiseerd in een experimentele en 
een controlegroep, door het genereren van een willekeurige 
volgorde met behulp van de volledige randomisatiemethode 
(PASS 14 (Power Analysis and Sample Size Software 2015. 
NCSS, LLC. Kaysville, Utah). En elke groep gebruikte de 
experimentele apparaten of een schijnapparaat dat zich in een set 
verzegelde dozen bevond, alleen geregistreerd met een 
serienummer in volgorde van registratie. Gedurende de hele 
studie bleven zowel de deelnemers als de klinische 
onderzoekers dubbelblind. 

 

2.4. Interventie (experimentele en schijnapparaten) 

De deelnemers werden willekeurig verdeeld in 2 groepen, die 
respectievelijk de experimentele en schijnhelmtoestellen 
gebruikten 

 

 
Uitsluitingscriteria. 

 
 

Uitsluitingscriteria 
 

 

1. Patiënten met een specifieke aandoening die de klinische resultaten kan beïnvloeden. 

2. Patiënten met grote problemen in hun vitale functies of bij lichamelijk onderzoek 

vóór de proef 

3. Patiënten die onlangs andere geneesmiddelen hebben gebruikt die de effectiviteit of 

veiligheid van de klinische proef kunnen beïnvloeden 

4. Patiënten met andere aandoeningen van het haar en de hoofdhuid (bv. 

dermatitis, psoriasis, infectie, hoofdhuidletsel) 

5. Patiënten die eerder een haartransplantatie, haarweave of 

hoofdhuidverkleining hebben ondergaan. 

6. Patiënten die haarverf gebruikten of sporen van verfstof op hun haar hadden. 

7. Patiënten met lichtgevoeligheid 

8. Patiënten die deelnemen aan andere klinische proeven 

9. Patiënten die door de klinische onderzoekers niet in staat werden geacht aan de 

klinische proef deel te nemen. 

10. Zwangere of zogende vrouwen 
 

 
thuis (fig. 1). De experimentele groep werd behandeld met een 
apparaat dat een combinatie bevatte van een medisch 
laserapparaat en een apparaat voor bestraling met laag licht, 

bestaande uit 21 LD's (golflengte, 655 ± 5 nm; gemiddeld 

vermogen, 1,094 mW) en 30 LED's (golflengte, 655 ± 20 nm; 
vermogen, 1,75 mW). Het schijnapparaat straalde alleen rood 
therapeutisch licht uit van LED-lampen die waren gecoat met 
rode verf. De experimentele apparaten zonden licht uit met een 
gemiddeld uitgangsvermogen van 2,56 mW/cm2 bij een 
golflengte van 655 nm, en de controlegroep werd behandeld 
met een gemiddeld uitgangsvermogen van 0 mW/cm2 (tabel 2). 
Beide apparaten werden gedurende 16 weken om de dag 
gedurende 25 minuten op het haar aangebracht, inclusief het te 
meten gebied (in totaal 56 keer en 1400 minuten). Vóór het 
begin van de studie werd een tatoeage met blauwe kleurstof 
aangebracht op het centrale punt van de vertex, als 
referentiepunt voor nauwkeurige metingen van de hoofdhuid. 

 
2.5. Evaluatie van de doeltreffendheid 

De proefpersonen bezochten het medisch centrum voor 
evaluaties op 0, 8 en 16 weken (bezoek 1, bezoek 2 en bezoek 
3). Bij het eerste bezoek werden de demografische gegevens 
van de patiënten verzameld en werd een lichamelijk onderzoek 
uitgevoerd waarbij de vitale functies van de patiënten werden 
gecontroleerd. Globale fotografie en een fototrichogram werden 
uitgevoerd op baseline (screeningtest), alsook op 8 en 16 
weken. De tevredenheid van de deelnemers en de 
waargenomen verbetering waren 

 
 

 

 

Tabel 1 
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Figuur 1. Uiterlijk van de klinische hulpmiddelen. De experimentele en schijnapparaten zagen er hetzelfde uit. A. Bovenzijde, B. Vooraanzicht, C. Binnenzijde. 
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Vergelijking van het experimentele apparaat en het 

schijnapparaat. 

Experimenteel apparaat
 Schijnappara
at 

van experimentele en schijnapparaten die bij bezoek 2 en bezoek 
3 aan de proefpersonen werden verstrekt. Deelnemers die de 
hulpmiddelen minder dan 70% gebruikten van wat het 
protocol voorschreef (beoordeeld aan de hand van zowel het 
totale aantal uren als het aantal sessies) bij elk bezoek, werden 
uitgesloten van deelname. 

Uiterlijk Zelfde
 Zelfde 

deze proef. 

Samenstelling 21 LD's 

30 LED's 

LD specificaties Rood licht: 655 ± 5 

nm (minder dan 

0,5 mW) 

LED-specificaties Rood licht 655 ± 20 

nm 
(onder 0,5 mW) 

20 LED's (rood gecoate 

lampen) Geen vermogen 

Rood licht 

Wij onderzochten eventuele ongemakken en bijwerkingen op 8 
weken en 16 weken. Als zich een bijwerking voordeed, zoals 
uitslag, zwelling, jeuk of irritatie op de hoofdhuid, werd het 
medische hulpmiddel onmiddellijk gestopt. Kandidaten die een 
bijwerking meldden, werden uitgesloten en met een passende 
behandeling behandeld, 

Lichtopbrengst 2,56 mW/cm2  Ongeveer 0 mW/cm2 
 

 

LD's = laserdiodes, LED's = lichtgevende diodes. 

 
 
 

beoordeeld na 8 en 16 weken, en de therapietrouw bij het gebruik 
van het hulpmiddel werd geëvalueerd bij 2 en 3 bezoeken. 

2.5.1. Primair eindpunt. Het fototrichogram werd 
beoordeeld met een medisch apparaat (dpHarris Scalp & 
Hair Diagnosis System; Chowis company, Yongin-si, 
Gyeonggi-do, Republiek Korea) op de basislijn, 8 weken en 16 
weken. De metingen waren 
uitgevoerd door een lens met vergrotingsfactor 50. De 
haardichtheid (haren/ cm2 ) en de gemiddelde dikte (mm) van de 
eindharen werden beoordeeld. 
door de klinisch onderzoeker op het getatoeëerde gebied van 
elke patiënt. Wij analyseerden deze 2 factoren door de gegevens te 
evalueren die werden verkregen met een fototrichogramapparaat. 
Het primaire eindpunt van de studie was het verschil in 
verandering van de haardichtheid tussen de testgroep en de 
controlegroep. Het secundaire eindpunt was de verandering van 
de haardikte. 

2.5.2. Tevredenheid van de patiënten. Een onderzoek naar 
subjectieve tevredenheid werd uitgevoerd met behulp van een 
vragenlijst met 10 vragen over verbeteringen in haaruitval bij 
bezoek 2 en bezoek 3 (tabel 3). Elk item werd gemeten op een 
10-puntsschaal (van 0 tot 10), en de totale tevredenheid werd 
beoordeeld op een 100-puntsschaal. De tevredenheidsscores 
van elke groep bij bezoek 2 en bezoek 3 werden vergeleken in 
de statistische analyse. 

2.5.3. Naleving door de patiënt en bijwerkingen. De 
naleving werd beoordeeld aan de hand van het totale aantal 
uren gebruik en het aantal 

 
 

Vragenlijst over subjectieve tevredenheid. 

ongeacht de status van de klinische proef. 

 
2.6. Statistische analyse 

De steekproefgrootte bedroeg 60 patiënten, die werd bepaald 
voor de analyse van het primaire eindpunt van verbetering van 
de haardichtheid met behulp van PASS 14 (Power Analysis and 
Sample Size Software 2015; NCSS LLC, Kaysville, UT). Deze 
schatting was gebaseerd op de gegevens van de eerdere 
klinische LLLT-studies uitgevoerd door Lanzafame et al.[21,22] 
Alle statistische analyses werden uitgevoerd met SPSS versie 
18.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). De demografische kenmerken van 
de proefpersonen bij aanvang werden vergeleken tussen de 
test- en controlegroep. Kwantitatieve gegevens werden 

gepresenteerd als gemiddelde ± standaarddeviatie en getest met 

de onafhankelijke t-toets, terwijl categorische gegevens werden 

gepresenteerd als frequentie (%) en getest met de chi-
kwadraattoets of de Fisher exact toets. Om de veranderingen in 
haardichtheid en haardikte te vergelijken werden de t-toets en de 
analyse van covariantie gebruikt, na aanpassing voor de volgende 
variabelen: leeftijd, geslacht, plaats, de kruising van leeftijd en 
plaats, en de kruising van geslacht en plaats. De 
tevredenheidsscores in beide groepen werden vergeleken door 
middel van een covariantieanalyse en een herhaalde 
variantieanalyse na aanpassing voor de volgende variabelen: 
leeftijd, geslacht en plaats. Alle statistische tests werden 
uitgevoerd met 2-zijdige tests, met het significantieniveau 

vastgesteld op a=0,05. 

 
3. Resultaten 

Zestig patiënten, bestaande uit 40 mannen en 20 vrouwen, 
namen deel aan het onderzoek in de twee instellingen. Eén 
mannelijke patiënt haakte af om persoonlijke redenen en werd 
na het basisbezoek uitgesloten van het onderzoek; in totaal 
werden 59 patiënten opgenomen in de uiteindelijke analyse 
van de resultaten. De gemiddelde leeftijd was 

  49,55 jaar in de experimentele groep en 45,17 jaar in de 
 

 
Haardichtheid 

Ik heb meer dichtheid van haar zoals te zien is in de spiegel. 

Verbetering van frontotemporale recessie en/of vertex 

Verhoogde snelheid van haargroei 

Haaruitval 

Minder haaruitval bij het wassen van het haar 

Verminderde haaruitval waargenomen op het kussen na het 

slapen 's nachts Kwaliteit van het haar 

Mijn haar ziet er glanzender en 

g

e

z

o

n

d

e

r

 

u

i

t Mijn hoofdhuid voelt zachter en beter aan 

Kwaliteit van leven 

Ik was tevreden met de verbetering van de haaruitval door het gebruik van 

dit apparaat. 

Ik kreeg van andere mensen te horen dat mijn haar was verbeterd Ik 

had minder stress over haaruitval 

Totale score 

VAS = visuele analoge schaal. 

Tabel 3 

Tabel 2 

http://www.md-journal.com/
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VAS-score (0-10) shamapp
araatgroe

p (P = 

.181). Er 
waren 
geen 
statistisch 
significan
te 
verschille
n op 
baseline 
tussen de 
groepen 
wat 
betreft 
demografi
sche 
kenmerke
n of 
haarverlie
sgerelatee
rde 
kenmerke
n zoals 
haarverli
esclassific
atie, 
haardicht
heid en 
haardikte 
(tabel 4). 

De 
gemiddeld
e 
haardicht
heid en 
haardikte 
van het 
terminale 
haar in de 
experime
ntele 
groep en 
de 
schijnapp
araatgroe
p waren 
109,27 
haren/cm
2 versus 
113,62 
haren/cm
2 en 62,20 
mm 
versus 
68,86 m 

m bij de 
uitgangs
waarde, 
137,03 
haren/cm
2 versus 
126,86 
haren/cm
2 en 

63,67 mm versus 64,21 mm bij 8 weken, en 151,17 haren/cm2 
versus 114,34 haren/cm2 en 69,70 mm versus 53,83 mm bij 16 
weken (tabel 5, fig. 2). Bij vergelijking van de resultaten op de 
basislijn en week 16, nam de haardichtheid in de experimentele 
groep toe met 
41,90 haren/cm2 en de haardikte nam toe met 7,50 mm, terwijl 
de controlegroep een toename van 0,72 haren/cm2 en een 
afname van 15,03 mm liet zien. Voor beide eindpunten, 
waren er significante verschillen tussen de 2 groepen (P < .001 
voor haardichtheid, P < .001 voor haardikte) (tabel 6). Globaal 
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Basiskenmerken van de onderzoekspatiënten. 

waren respectievelijk 36,3 en 26,38 punten bij 8 weken en 
43,17 en 35,14 punten bij 16 weken. De tevredenheid was 
meestal hoger in de experimentele groep, maar deze trend 

bereikte geen statistische significantie (P = .168 bij 8 weken, P = 

.265 bij 16 weken) (Tabel 7). Alle deelnemers vertoonden een 
goede therapietrouw (meer dan 70% van de totale gebruikstijd 
en het aantal sessies bij elk bezoek). In de loop van het 16 weken 
durende klinische onderzoek deden zich geen ongewenste 
voorvallen of bijwerkingen voor. 

 

 
 

Vrouw 11 (36.7%) 9 (31.0%) 

Alopecia androgenetica is bij Aziatische populaties 
lager dan bij Kaukasische populaties.[17,18] 

Classificatie I 7 (23.3%) 6 (20.7%) .630 In een studie uit 2001 was de prevalentie van alopecia 
androgenetica 

Classificatie II 4 (13.3%) 3 (10.3%)  14,1% bij mannen en 5,6% bij vrouwen in Zuid-Korea.[18] 
Behandeling 

Locatie, n (%)   .926 

Seoul 20 (66.7%) 19 (65.5%)  

Guri 

Haardichtheid (haren/cm2 ) 

10 (33.3%) 

109.27 ± 32.75 

10 (34.5%) 

113.62 ± 29.86 
 

.596 

Dikte van het haar (mm) 62.20 ± 23.23 68.86 ± 21.22 .255 

Numerieke kwantitatieve gegevens worden weergegeven als gemiddelde ± standaarddeviatie 

(SD) en getest met de onafhankelijke t-toets, en categorische gegevens worden weergegeven als 

frequentie (%) en getest met de chi-kwadraat toets of Fisher exact toets. 

 

De fotografie toonde ook een duidelijk zichtbare toename van de 
dichtheid van de terminale haren in de testgroep (fig. 3 en 4). 

De deelnemers vulden tevredenheidsvragenlijsten in bij 
bezoek 2 en 3. In de experimentele groep en de controlegroep 
waren de scores 

voor alopecia androgenetica krijgt ook steeds meer aandacht, 
vooral omdat de bezorgdheid over het verouderingsproces 
toeneemt. Tot op heden zijn 5-a-reductaseremmers, waaronder 
finasteride en dutas- teride, topische minoxidil en combinaties 
daarvan de meest gebruikte behandelingen voor alopecia 
androgenetica. Er bestaan enkele andere aanvullende 
behandelingen, maar het aantal behandelingen waarvan de 
doeltreffendheid en veiligheid bewezen is, is zeer beperkt. 
Bovendien. 5-a-reductaseremmers hebben de bekende 
bijwerkingen van seksuele disfunctie en hartfunctieproblemen 
bij mannelijke patiënten, en van minoxidil zijn ook 
bijwerkingen gemeld zoals contactdermatitis en hypertrichose 
van het gezicht. Er zijn weinig alternatieve 
behandelingsmogelijkheden als patiënten bijwerkingen ervaren 
of niet reageren op klassieke behandelingen.[4–6] 

 
 

 
Metingen bij baseline, 8 wk, en 16 wk volgens de behandeling. 

 Experimentele groep (N= 30)    Placebogroep (N = 29)  

Variabel Basislijn Wk 8 Wk 16  Basislijn Wk 8 Wk 16 

Haardichtheid (haren/cm2 ) 109.27 ± 32.75 137.03 ± 35.52 151.17 ± 35.61  113.62 ± 
29.86 

126.86 ± 37.75 114.34 ± 36.99 

Dikte van het haar (mm) 62.20 ± 23.23 63.67 ± 23.81 69.70 ± 23.27  68.86 ± 21.22 64.21 ± 21.43 53.83 ± 17.02 

De gegevens werden weergegeven als gemiddelde ± standaarddeviatie (SD). 

 
 

Tabel 5 

Tabel 4 

 Experimentele 
groep 

Placebogroep  

Karakteristiek (N = 30) (N = 29) P-
waarde 

Leeftijd (jr) 49.53 ± 12.30 45.17 ± 12.45 .181 

Geslacht, 
n (%) 

Mannelijk 

 
19 (63.3%) 

 
20 (69.0%) 

.648 

 Classificatie II 4 (13.3%) 7 (24.1%) .151  

Classificatie III 2 (6.7%) 6 (20.7%)  4. Discussie 
Classificatie IV 7 (23.3%) 2 (6.9%) 

Classificatie V 6 (20.0%) 5 (17.2%) De prevalentie van 
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Figuur 2. Haardichtheid (haren/cm2 ) en haardikte (mm) bij aanvang, 8 weken en 16 weken. 
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Tabel 6 
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Vergelijking van de resultaten na 16 weken tussen de behandelings- en de placebogroep. 

 P-
waarde 

 

Uitkomstvariabele Experimentele groep (N = 30) Placebogroep (N= 29) T-test  ANCOVA∗ 

Verandering in dichtheid (haren/cm2 

) Verandering in dikte (mm) 

41.90 ± 23.77 

7.50 ± 10.36 

0.72 ± 15.39 

 15.03 ± 9.94 

<.001 

<.001 

 <.001 

<.001 

De gegevens worden weergegeven als gemiddelde ± standaarddeviatie (SD). ANCOVA = analyse van covariantie. 

∗ ANCOVA werd uitgevoerd na aanpassing van de volgende variabelen: leeftijd, geslacht, locatie, de kruising van leeftijd en locatie, en de kruising van geslacht en locatie. 

 
 
 
 

Figuur 3. Haar vertex view van globale fotografie van een 59-jarige mannelijke patiënt in de behandelgroep, gediagnosticeerd met Norwood-Hamilton 
type V haarverlies. Vergeleken met de uitgangswaarde was er een toename van 50% in haardichtheid en een toename van 14,9% in haardikte op 16 
weken. A. Basislijn, B. 16 weken. 

 

 
 
 

 

Figuur 4. Haar vertex view van globale fotografie van een 62-jarige vrouwelijke patiënt in de behandelgroep, gediagnosticeerd met Ludwig type II 
haarverlies. Vergeleken met de uitgangswaarde was er een toename van 25% in haardichtheid en een toename van 3,1% in haardikte na 16 weken. A. 
Basislijn, B. 16 weken. 
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Tabel 7     

Vergelijking van de tevredenheidsscores tussen de 
behandeling en 

placebogroepen.    

   P-waarde  

Wk Experimentele groep (N= 30) Placebogroep (N= 29) ANCOVA∗  RM ANOVA∗ 

Wk 8 36.30 ± 29.04 26.38 ± 22.63 .169  .192 

Wk 16 43.17 ± 31.52 35.14 ± 26.11 .265   

De gegevens worden weergegeven als gemiddelde ± standaarddeviatie (SD). 

ANCOVA = analysis of covariance, RM ANOVA = repeated-measures analysis of variance. 

∗ ANCOVA en RM ANOVA werden uitgevoerd na aanpassing van de volgende variabelen: leeftijd, geslacht en locatie. 

 

LLLT is een niet-thermische lichttherapiemethode met een 
fotobiomodulerend effect. Het wordt sinds kort gebruikt om de 
wondgenezing te bevorderen, alsook voor zijn anti-
inflammatoire eigenschappen, fotoverjonging en fotoprofylaxe, 
en als behandeling voor diverse dermatologische 
aandoeningen.[7–9] In 1967 merkte Endre Mester v o o r  h e t  
e e r s t  op dat muizen die met lasers werden behandeld 
tijdens experimenten waarin de mogelijke kankerverwekkende 
effecten van blootstelling aan lasers werden onderzocht, 
aanzienlijk sneller haar kregen op geschoren gebieden dan 
muizen die niet waren blootgesteld.[11] Vervolgens werden 
verschillende studies - van experimentele dierstudies tot 
klinische studies - uitgevoerd om de effectiviteit van LLLT voor 
het bevorderen van haargroei aan te tonen, en LLLT werd in 
2007 door de Amerikaanse Food and Drug Administration 
goedgekeurd voor de behandeling van haaruitval.[12–16] Hoewel 
de exacte mechanismen nog niet zijn vastgesteld, zijn in recente 
studies enkele cellulaire en moleculaire mechanismen 
geïdentificeerd. Aangenomen wordt dat LLLT stikstofmonoxide 
vrijmaakt uit cytochroom c-oxidase, een chromofoor die 
verantwoordelijk is voor de absorptie van rood/infrarood licht, 
waardoor de elektronentransportketen wordt aangestuurd om 
adenosinetrifosfaat en reactieve zuurstofspecies te genereren, 
en transcriptiefactoren worden geïnduceerd.[19,20] Als gevolg 
hiervan wordt gespeculeerd dat LLLT zijn effecten op de 
haargroei uitoefent door het stimuleren van anagene re-entry 
in telogene haarfollikels, het verlengen van de duur van de 
anagene fase, het verhogen van de proliferatiesnelheid in 
actieve anagene haarfollikels en het voorkomen van 
vroegtijdige catagene ontwikkeling.[19,20] 

Het helmvormige lichttherapieapparaat was eenvoudig en 
gemakkelijk thuis te gebruiken en had het voordeel dat het de 
gehele hoofdhuid kon stimuleren, waardoor de effecten ervan 
gemakkelijk konden worden geanalyseerd en het als 
standaardbehandeling kon worden gebruikt. In eerdere 
gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken zijn significante 
verbeteringen in haardichtheid en haardikte vastgesteld. 
Lanzafame et al voerden twee gerandomiseerde gecontroleerde 
onderzoeken uit bij mannelijke en vrouwelijke patiënten die 
gebruik maakten van een toestel van het helmtype dat 
gedurende 16 weken een vermogen van 6 MW leverde bij 655 
nm. In de met LLLT behandelde groep werd een toename van 
het aantal haren waargenomen (met 35% bij mannelijke 
patiënten en 37% bij vrouwelijke patiënten) in vergelijking met 
de met sham behandelde controles. [21,22] De studie van Kim et al. 
gebruikte een golflengte van 655-nm gedurende 24 weken, met 
een dagelijkse behandeling van 18 minuten. De haardichtheid 
nam toe met een 17,2 haren/cm2 en de haardikte nam toe met 
12,6 mm.[23] In 2018 meldden Mai-Yi Fan et al dat de 
experimentele groep significante verbeteringen vertoonde, 

waarbij de haardichtheid met 6,7 haren/cm2 , de haardikte met 2,3 mm 
en de haarbedekking met 2,4% toenam.[24] Meer recentelijk hebben 
Sunchonwanit et al. een soortgelijke studie uitgevoerd met een 
vermogen van 5 MW bij een golflengte van 660 nm gedurende 24 
weken. Zij meldden verbeteringen in het aantal haren (10,21 haren/cm2 
) en de haardikte (6,11 mm) in de lasergroep.[25] Er waren geen ernstige 
bijwerkingen in deze studies, en slechts enkele patiënten meldden milde 
bijwerkingen zoals hoofdpijn, droge huid, pruritus, roodheid of irritatie 
op de plaats van het doelwit.[21–25] 
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Er zijn slechts enkele studies verricht naar de 
doeltreffendheid en veiligheid van LLLT-apparaten van 
het helmtype voor de behandeling van alopecia 
androgenetica, vooral bij Aziatische bevolkingsgroepen. 
In eerdere studies werd aangetoond dat de golflengte 
van 655 nm het meest doeltreffend is voor haargroei.[12–

15] Ons LLLT-apparaat van het helmtype bevatte een 
combinatie van 655 nm LD's en LED's, en elk gebruikte 
een continue golfvorm met een maximaal vermogen van 
5 mW, wat overeenkomt met ongeveer 2,36 mW/cm2 . 
Om de toegankelijkheid van de behandeling te 
maximaliseren, gebruikten wij een protocol waarbij het 
klinische apparaat om de dag 25 minuten werd gebruikt. 
In de experimentele groep namen de haardichtheid en -
dikte toe met 
respectievelijk 41,90 haren/cm2 en 7,50 mm. Er was 
geen significante verandering in de haardichtheid in de 
controlegroep, hoewel de haardikte een duidelijke 
vermindering van 15,03 mm vertoonde. Dit wijst erop 
dat de alopecia in de controlegroep zonder behandeling 
voortschreed, en dat LLLT voorkwam dat het haar van 
de deelnemers veranderde in vellushaar. Er waren geen 
statistisch significante verschillen in subjectieve 
tevredenheid, maar er werd een iets hogere 
tevredenheid verkregen in de experimentele groep. Op 
basis van de hoge therapietrouw en het lage 
uitvalpercentage van de klinische proef, suggereren wij 
dat het helm-type LLLT-apparaat gemakkelijk en handig 
is gebleken. In onze studie deden zich geen bijwerkingen 
en negatieve reacties voor, zoals in eerdere studies. 

De subjectieve tevredenheid van de deelnemers over 
hun haar werd in deze studie beoordeeld. Er werd geen 
significant verschil in subjectieve tevredenheid 
gevonden tussen de behandelgroep en de 
schijnapparatengroep, hoewel in de behandelgroep iets 
hogere scores werden gerapporteerd. Dit is 
vergelijkbaar met eerdere bevindingen van Mai-Yi Fan et 
al en Kim et al[23,24] Deze inconsistentie wijst erop dat de 
subjectieve tevredenheid geen invloed had op de 
verbetering van de fototrichografische resultaten. Deze 
uitkomsten zouden ook het gevolg kunnen zijn van 
verschillen in persoonlijke verwachtingen ten aanzien van 
de behandeling van alopecia en beperkingen van ons 
onderzoek, zoals de eenvoud, de korte follow-up periode 
en de relatief kleine steekproefomvang. 

Er zijn beperkingen aan dit onderzoek, zoals de 
kortdurende follow-up en de mogelijkheid van meetfouten, 
die een nauwkeurige telling en analyse in de weg kunnen 
staan. In deze studie verzamelden wij alleen de 
berekende gegevens van het fototrichogramapparaat na 
analyse van de foto's die in real time werden genomen, 
wat als beperking kan hebben bijgedragen tot 
meetvertekening. Bovendien kan niet worden uitgesloten 
dat de patiënten tijdens de klinische studie andere 
behandelingen voor haarverzorging en haaruitval 
hebben gekregen. Wij stellen voor dat verdere studies 
een follow-up op lange termijn omvatten om de 
resultaten en bijwerkingen op lange termijn te 
evalueren. Bovendien moeten verschillen in efficiëntie 
naar leeftijd en stadium van haaruitval worden 
vergeleken en geanalyseerd. Verder moet onderzoek 
worden gedaan naar de effectiviteit van de combinatie 
van LLLT met klassieke behandelingen zoals 5-a-
reductaseremmers en/of minoxidil. 
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5. Conclusie 

In deze studie toonde een LLLT-apparaat van het helmtype een 
significant effect op de toename van de haardichtheid en de 
haardikte bij alopecia androgenetica bij beide geslachten. 
Daarom zou LLLT een veilige en effectieve alternatieve 
monotherapie voor alopecia androgenetica kunnen zijn. 
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