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1 op de 2 vrouwen krijgt ooit last van haarverlies:
‘haarfillers’ zouden de nieuwe wonderoplossing
zijn

Veel mannen zien vroeg of laat hun haarlijn wijken en ook een op de twee 
vrouwen kampt met haarverlies. De nieuwste behandeling in ons land? 
‘Haarfillers’: spuitjes in de hoofdhuid die een vollere haardos beloven. Al 
moet je er wél wat voor over hebben. Esthetisch verpleegkundige Karen Sa-
rasin schetst hoe de fillers werken, wie ermee geholpen is en hoeveel het je 
kost. “Na vier maanden krijg je het beste resultaat.”
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Veel mensen denken dat haaruitval vooral oudere mannen tre�. Maar niets is minder waar. Er zijn ook 
veel vrouwen die last hebben van een uitdunnend kapsel. Naar schatting krijgt zelfs een op de twee vrou-
wen hiermee te maken voor de lee�ijd van 79 jaar. “Alopecia, de officiële benaming voor haarverlies, 
komt op een andere manier tot uiting bij mannen dan bij vrouwen”, vertelt Karan Sarasin, esthetisch ver-
pleegster en zaakvoerster bij Sarasin Clinic.

“Typisch voor mannen is een terugtrekkende haarlijn of de kalende kruin. Bij vrouwen zien we iets an-
ders: de middenscheiding verbreedt of het haarverlies verspreidt zich over de hele hoofdhuid. Zij zien 
bijvoorbeeld een wastafel vol haren na een kambeurt of dikke plukken in de doucheafvoer, en beginnen 
te panikeren.” De psychologische weerslag valt niet te onderschatten, meent Sarasin. Volgens haar leidt 
haaruitval bij veel vrouwen tot een gebrek aan zelfvertrouwen. “Van een kalende man kijkt niemand op. 
Bij vrouwen is een zichtbare hoofdhuid een veel groter taboe.”

Vers van de pers: fillers voor dikker haar

Wetenschappers zoeken al jaren naar remedies om het proces een halt toe te roepen. Een van de meest 
recente behandelingen op de markt zijn haarfillers. “In Nederland werken professionals er al langer mee. 
In ons land is het vrij nieuw”, bevestigt Sarasin. In haar praktijk ziet ze dat veel vrouwen ermee geholpen 
zijn. “De herfst is een drukke periode, omdat mensen dan meer haren verliezen. Daarnaast zien we vrou-
wen die gewoon dikker haar willen, jonge meisjes die veel stress hadden tijdens een korte periode zoals 
een examenperiode, en vrouwen in de menopauze.”

Ondanks de benaming vallen fillers voor je haar niet te vergelijken met de traditionele fillers voor vollere 
lippen of een strakkere kaaklijn. Sarasin: “Haarfillers of haarboosters zijn injecties van hyaluronzuur en 
peptiden, die een arsenaal aan voordelen bieden. Die stoffen stimuleren de doorbloeding van haarfolli-
kels en de aanmaak van groeifactoren. Simpel gezegd geven ze luie haarzakjes een schop onder de kont.”

“Je haren doorlopen verschillende cycli: er is onder meer de anagene fase of de groeifase, en de exogene 
fase wanneer je haren uitvallen. Veel ligt vast in je DNA: dat verklaart waarom sommige mensen hun kap-
sel kunnen laten groeien tot aan hun poep en anderen niet verder dan hun schouders. Maar dankzij de 
fillers kunnen we spelen met die cycli. De boosters verlengen de groeifase en verkorten de exogene fase.”



In Nederland werken professionals al langer met haarfillers. In ons land is het 
vrij nieuw.
Esthetisch verpleegkundige Karen Sarasin
Organisatie van de geciteerde
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En ja, daar profiteer je van. Na twee weken verlies je zichtbaar minder haar en lijkt je coupe er voller uit te 
zien. Na vier maanden zie je het beste resultaat: je krijgt dan nieuwe haren met een stevigere haar-
schacht, waardoor je lokken ook dikker zijn. “Dat werkt zo bij iedereen, op voorwaarde dat je follikels 
nog haartjes produceren. Heb je echt kale plekken? Dan zijn je follikels waarschijnlijk dood en kunnen we 
ze niet opnieuw in gang zetten.”

Je moet er wél wat voor over hebben

In de praktijk komen klanten eerst op consultatie bij Karen Sarasin voor een kennismakingsgesprek en 
worden de afspraken ingeboekt. “We doen vier sessies na elkaar, met telkens twee weken ertussen. Vier 
maanden na de eerste behandeling geven we nog een boosterprik”, legt Sarasin uit. “Achteraf moet je dit 
onderhouden. Het is zoals een sixpack kweken: in het begin moet je veel sporten, maar als je dan een 
jaar niets doet, speel je die sixpack weer kwijt. Om een volle haardos te blijven behouden moeten we 
jaarlijks alle sessies herhalen, of je gaat voor één sessie per kwartaal.”

Per sessie krijg je minstens een injectie. Is de zone waar je je haar verliest groter? Dan kan het zijn dat je 
twee of drie spuitjes nodig hebt. “Mensen vragen vaak of dat pijn doet. Tja, je kan het vergelijken met een 
venijnige wespensteek. Op een paar seconden zit de injectie erop en heb je er ook geen last meer van”, 
sust Sarasin.

Volgens de beauty-expert zijn er geen andere risico’s aan verbonden. “Hyaluronzuur is een stof die sowie-
so in je lichaam voorkomt, dus de kans op een allergische reactie is miniem. Een kleine minderheid 
merkt vlak na de eerste prik dat er meer haren uitvallen, maar dat stabiliseert zich snel weer.”

Bang zijn dat haarfillers een averechts effect hebben is niet nodig, meent ze. “De resultaten hangen af 
van persoon tot persoon. Sommigen zeggen dat ze er meer van verwacht hadden, bij anderen slaat het 
wel erg goed aan.” Het grootste nadeel is dan misschien wel de prijs. Per sessie betaal je minstens 200 
euro. Heb je drie spuiten nodig? Dan telt je factuur op en kost het 400 euro.
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Mensen vragen vaak of zo’n filler pijn doet. Tja, je kan het vergelijken met een 
venijnige wespensteek.
Esthetisch verpleegkundige Karen Sarasin
Organisatie van de geciteerde
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Het goede nieuws is dat je verder niets bijzonders moet doen om je kapsel te verzorgen. “Sommige men-
sen willen voor de zekerheid nog aanvullende producten gebruiken, zoals een serum, een lotion zoals 
minoxidil of een shampoo voor voller haar. Dat kan, maar is niet nodig.”

Lees ook:

“Bij 1 op de 3 werkt het zéér goed.” Minoxidil als wondermiddel tegen haaruitval: wat zeggen experts? 
(https://www.hln.be/nina/bij-1-op-de-3-werkt-het-zeer-goed-minoxidil-als-wondermiddel-tegen-haar-
uitval-wat-zeggen-experts~aca56cc0/) (+)

“Een pruik kost wel 2.000 euro en wordt amper terugbe taald.” Deze 4 Vlamingen verloren al hun haren 
door Alopecia (https://www.hln.be/nina/een-pruik-kost-wel-2-000-euro-en-wordt-amper-terugbetaald-
deze-4-vlamingen-verloren-al-hun-haren-door-alopecia~aee28e0e/) (+)
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