
 De impact van corona  
 op de haargroeicyclus 
Wat we zien, is het zogenaamd 
acuut ‘telogeen effluvium’. Hierbij 
blijven de haren steken in de  
telogene, de rustfase van de  
haargroeicyclus, waardoor de 
nieuwe haren niet de kracht 
hebben om te gaan groeien.  
Zowel een koortsende ziekte, 
zoals corona, als stresssituaties 
kunnen dit uitlokken. Opvallend is 
dat haaruitval ook een bijwerking 
kan zijn van westerse vaccins.  
Dat betekent niet dat iedereen 
die ziek is geweest ook haarverlies 
krijgt. De echte oorzaak is name-
lijk onbekend. Ik heb hier wel een 
theorie bij. Haren zijn de snelst 
groeiende cellen in ons lichaam. 
Deze zullen daarom het eerste 
reageren op een veranderde  
stofwisseling. Het lichaam is 
getraind om de gezondheid van  
de belangrijkste organen intact  
te laten. Daar gaat alle energie 
naar toe en niet naar de haar-
zakjes. De haarzakjes die nu 
vermeerderd in de telogene fase 
komen, hebben niet de kracht  
om over te gaan tot de nieuwe 
groeifase. Normaal gesproken 
gaat deze vorm van haarverlies 
vanzelf over als men volledig is 
hersteld. Soms gaat het echter 
over in de chronische vorm, met 
name als er nog rest verschijnselen 
zijn van de ziekte of sprake is  
van chronische stress.

 Coronavirusdeeltjes 
Omdat een virusinfectie of  
vaccin het immuunsysteem kan 
beïnvloeden, zien we ook een 
toename van ‘alopecia areata’, 
een haarziekte die veroorzaakt 
wordt door een auto-immuun 
proces. Ook deze vorm kan 
vanzelf overgaan. Echter, hoe 
langer en ernstiger dit haarverlies 
plaatsvindt, des te geringer  
de kans op volledig herstel.
Een andere factor is de leeftijd.  
De meeste mensen die corona 
krijgen of hebben gehad zijn  
65 plus. Bij hen speelt ook het  
leeftijdgebonden haarverlies  
een rol en door corona zal eerder 
een chronische vorm ontstaan. 

 Gezonde leefstijl voor  
 een betere haarkwaliteit 
Een gezonde leefstijl met goede 
voeding en beweging is belangrijk 
voor het herstel en de kwaliteit 
van de haren. Zelf raad ik altijd 
extra vitamine D3 en K2 aan, 
omdat bijna iedereen in Europa dit 
tekort komt. Deze vitamines zijn 
ook belangrijk voor de haargroei. 
Bovendien hebben veel mensen, 
die noodgedwongen binnen 
moeten blijven, een tekort aan 
vitamine D3, omdat het lichaam 
dat normaal aanmaakt als het 
voldoende zonlicht krijgt.

 Esthecin ter ondersteuning 
De haargroei kan ook ondersteund 
worden met het door ons ont -
wikkelde serum dat op de  
hoofdhuid wordt aangebracht  
en dat de haarzakjes voedt.  
Dit is voor mensen die sneller door 
de acute fase van haarverlies 
heen willen en ter voorkoming  
van het ontstaan van de chroni-
sche vorm van telogeen effluvium.  
Het is een echte boost voor  
de kwaliteit van het haar. 
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In deze tijd van corona en door de  
naweeën ervan zien we een toename  
van mensen met haarverlies. Reeds in  
het begin van corona heeft dr. Hans van 
Montfort voorspeld dat na verloop van tijd 
meer mensen daardoor te kampen zullen 
krijgen met haarverlies. Hij is arts en 
onderzoeker, eigenaar van Van Montfort 
Laboratories en tevens producent van 
haargroeiserum Esthecin. Wij vroegen  
hem naar de mogelijke oorzaken en, 
belangrijker, of je er wat aan kunt doen.
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 Samenwerking  
 met Boris Entrup 
Sinds 1 augustus werkt Van 
Montfort Laboratories samen 
met de Duitse beautyexpert  
@boris_entrup. De haarstylist 
en visagist is bekend door zijn 
vele televisieoptredens en  
de boeken die hij schreef. 
Bovendien was hij jurylid bij 
Germany’s Next Topmodel.  
Als enthousiast gebruiker van 
Esthecin gaat Boris Entrup 
zich, samen met de makers 
van Esthecin, inzetten om 
haarverlies uit de taboesfeer 
te halen en te laten zien dat  
er weldegelijk mogelijkheden 
zijn tot behandeling.
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