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Weldaad voor hoofdhuid en gezond voor je haar

Haal ’ns een (andere)  
borstel door je haar
Die borstel in de badkamer is voor de een ideaal, maar 
voor de ander een worsteling. Welke borstel past bij 
jouw haar? De verschillen zijn groot en hebben invloed 
op je haarconditie en haargroei. 

E
ven een borstel door je haar ha-
len is voor velen een routineuze 
handeling. Toch gaat er meer 
schuil achter dit gebruiksvoor-
werp dan je verwacht: de vorm, 

het materiaal en de stand van de pinnen 
oftewel borstelharen bepalen of de bor-
stel geschikt is voor jouw haar-
lengte en past bij jouw 
 haar soort (steil, krullen).

Borstelen is goed
,,Het haaroppervlak be-
staat uit schubben die 
als dakpannen over el-
kaar heen liggen’’, zegt 
Hans van Montfort, arts, 
onderzoeker en eigenaar 
van een onderzoeksinsti-
tuut voor dermacosmetica 
voor huid- en haarproblemen. 
,,Als deze uit elkaar gaan staan, onge-
acht de oorzaak, krijg je pluizig, droog en 
dof haar. Door te borstelen ontwar je het 
haar, maar zorg je ook dat die haarschub-
ben weer plat over elkaar heen vallen. Dat 
geeft je lokken een gladde, glanzende en 
gezonde uitstraling.’’ 

Borstelen blijkt ook een reinigende 
functie te hebben. Van Montfort: ,,Het 
verwijdert oude haren, evenals dode 
huidcellen van de hoofdhuid of restjes 
stylingproducten die aan de haren opho-
pen. Borstelen zorgt bovendien dat het 
talg van de hoofdhuid door je gehele 
haar verdeeld wordt.’’

Dagelijks te vaak, hard en ruw 
borstelen (raggen) of het lang-
durig gebruik van een slechte 
(oude, kapotte) borstel kan er-
toe leiden dat je haar bescha-
digd raakt en sneller af-
breekt. ,,Maar het zal geen 
haaruitval in de hand wer-
ken’’, stelt de haarspecialist 
gerust. 

Al schrik je soms van 
een grote dot haren in de 
borstel, het is normaal 
om zo’n tachtig tot 
honderd haren per dag 
te verliezen. Dat is 
een natuurlijk pro-
ces: voor elke haar 
die je verliest, 
groeit, zonder 
medische of erfe-
lijke aandoe-
ning, telkens 
weer een haar 
terug.

De perfecte borstel
Wat maakt een borstel nu een goede bor-
stel? Fabiënne Jansen, make-up artiest en 
geliefd haarstyliste van bekende Neder-
landers: ,,De lengte en de vorm van je 
haar bepalen wat voor soort borstel je no-

dig hebt. Bedenk ook welk resultaat je 
wilt bereiken. Borstel je vooral 

om te ontklitten of om je 
haar gladder en minder 

pluizend te maken?’’ 
Een borstel moet 

prettig aanvoelen op 
de hoofdhuid, advi-
seert van Montfort. 
,,Een borstel met 

 metalen pinnen en 
bolletjes aan de uitein-

den, kan behalve ontwar-
ren ook de hoofdhuid mas-

seren. Dat stimuleert de 
bloedsomloop wat de natuurlijke 

haargroei bevordert. Een borstel mag 
nooit pijn doen tijdens het borstelen of 
hard aan het haar trekken. Voor fijn, klit-
terig krulhaar adviseer ik liever een grove 
kam.’’

Help, haaruitval!
Wie last heeft van haarverlies, heeft wel-
licht de neiging het haar niet te borstelen. 
,,Toch is het dan juist belangrijk om je 
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‘Door te  
borstelen zorg  
je dat de haar-

schubben weer  
plat over elkaar 

heen vallen’

haar te blijven borstelen én wassen’’, ad-
viseert Van Montfoort. ,,Als je dat name-
lijk niet doet, lijkt het of er steeds meer 
haren uitvallen. Terwijl dat de achterge-
bleven, oude haren zijn. Kies voor een 
hele zachte borstel met natuurlijke bor-
stelharen zoals zwijn- of varkenshaar, die 
niet te dicht bij elkaar staan. Of een grove 
kam, zoals de speciale rolkam die onno-
dig trekken voorkomt.’’

Lang werd gedacht dat honderd bor-
stelslagen per dag zorgen voor mooi glan-
zend haar. Dat is een fabeltje, meerdere 
malen per dag je haar borstelen is echt 
niet  nodig. Eén, hooguit twee keer per 
dag is volgens beide experts voldoende.

Plastic of zwijn?
De meeste borstels zijn van kunststof, 
met synthetische pinnen van plastic, me-
taal, rubber of haren van nylon. Waren 
vroeger bijna alle borstel van dierenhaar 
gemaakt, nu valt een exemplaar met var-
kens-, zwijnen- of paardenhaar in de ca-
tegorie exclusief, met dito prijskaartje. 
Wereldberoemd is het label Mason Pear-
son uit Londen dat al sinds 1885 borstels 
van zwijnenhaar produceert. De struc-
tuur (schubben) van zo’n haar lijkt op 
ons eigen haar, waardoor het talg van je 
hoofdhuid tot in de puntjes verspreid 
wordt. Dat bevordert de haarconditie, ze-
ker bij fijn, dun en kwetsbaar haar. Voor 
zo’n borstel betaal je zo 100 euro. De kwa-
liteit maakt echter dat ze zachter zijn voor 

je haar én langer meegaan. Bij goed 
onderhoud zelfs levenslang.

de originele ontklitter voor 
weerbarstig en krullend haar, 
die makkelijk in de hand ligt, 
staat op naam van Tangle 
Teezer the original, Lollipop 
editie, €14,95 (douglas.nl).

De rolkam is in het bijzonder 
geschikt voor een gevoelige 
hoofdhuid of bij haaruitval. 
Hercules Sägeman roll-ka, 
vanaf €15,20 (haarshop.nl).

 
Pure borstelkunst: aveda 
heeft de populaire paddle 
brush door modeontwerper 
Philip Lim laten versieren, 
Holiday collectie, set vanaf 
€49,50 (debijenkorf.nl).

Zachte borstelharen van 
zwijnenhaar maken deze ex-
treem zachte borstel in het 
bijzonder geschikt voor zeer 
kwetsbaar dunner wordend 
haar en een gevoelige 
hoofdhuid. ook aanbevolen 
voor kankerpatiënten. 
delphin & emerence Peach 
blossom €149 (skins.nl).

Rolborstels helpen om je 
haar in een mooie coupe te 
föhnen. Varis heeft drie ver-
schillende diametermaten, 
boar brush €33 (haibu.nl).

alle beroemdheden zweren 
bij deze befaamde cultbrush 
van Mason Pearson, een mix 
van nylon en zwijnhaar, 
Handy bristle & Nylon, €110 
(skins.nl).

Voor dik haar dat snel klit, 
helpt deze detangler borstel 
van zenner, €8 (etos.nl).

VOOR IEDER HAAR  
EEN BORSTEL
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