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De ene borstel 
is de andere niet: 
zo hou je je haar 

gezond
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.

ANNELOES TAS

Even een borstel door je haar 
halen is voor velen een rou-
tineuze handeling. Toch gaat 

er meer schuil achter dit ge-
bruiksvoorwerp dan je verwacht: 
de vorm, het materiaal en de 
stand van de pinnen oftewel bor-
stelharen bepalen of de borstel 
geschikt is voor jouw haarlengte 
en past bij jouw haarsoort (steil, 
krullen).

“Het haaroppervlak bestaat uit 
schubben die als dakpannen over 
elkaar heen liggen”, zegt Hans 
van Montfort, arts, onderzoeker 
en eigenaar van een onder-
zoeksinstituut voor derma-
cosmetica voor huid- en haarpro-
blemen. “Als deze uit elkaar gaan 
staan, ongeacht de oorzaak, krijg 
je pluizig, droog en dof haar. 
Door te borstelen ontwar je het 
haar, maar zorg je ook dat die 
haarschubben weer plat over el-
kaar heen vallen. Dat geeft je lok-
ken een gladde, glanzende en ge-
zonde uitstraling.”

Borstelen blijkt ook een reini-
gende functie te hebben. Van 
Montfort: “Het verwijdert oude 
haren, evenals dode huidcellen 
van de hoofdhuid of restjes sty-
lingproducten die aan de haren 
ophopen. Borstelen zorgt boven-
dien dat het talg van de hoofd-
huid door je gehele haar verdeeld 
wordt.”

WAAROM BORSTEL JE?
Dagelijks te vaak, hard en ruw 
borstelen (raggen) of het langdu-
rig gebruik van een slechte (oude, 
kapotte) borstel kan ertoe leiden 
dat je haar beschadigd raakt en 
sneller a� reekt. “Maar het zal 
geen haaruitval in de hand wer-
ken”, stelt de haarspecialist ge-
rust.

Al schrik je soms van een grote 

dot haren in de borstel, het is 
normaal om zo’n tachtig tot hon-
derd haren per dag te verliezen. 
Dat is een natuurlijk proces: voor 
elke haar die je verliest, groeit, 
zonder medische of erfelijke aan-
doening, telkens weer een haar 
terug.

Wat maakt een borstel nu een 
goede borstel? Fabiënne Jansen, 
make-upartiest en haarstyliste: 
“De lengte en de vorm van je 
haar bepalen wat voor soort bor-
stel je nodig 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 aan-
voelen op de hoofdhuid, advi-
seert van Montfort. “Een borstel 
met metalen pinnen en bolletjes 
aan de uiteinden, kan behalve 
ontwarren ook de hoofdhuid 
masseren. 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 � jn, klitterig krul-
haar adviseer ik liever een grove 
kam.”

Wie last heeft van haarverlies, 

heeft wellicht de neiging het haar 
niet te borstelen. “Toch is het 
dan juist belangrijk om je haar te 
blijven borstelen én wassen”, ad-
viseert Van Montfoort. “Als je dat 
namelijk niet doet, lijkt het of er 
steeds meer haren uitvallen. Ter-
wijl dat de achtergebleven, oude 
haren zijn. Kies voor een hele 
zachte borstel met natuurlijke 
borstelharen zoals zwijnen- of 
varkenshaar, die niet te dicht bij 
elkaar staan. Of een grove kam, 
zoals de speciale rolkam die on-
nodig trekken voorkomt.”

DIERENHAAR
Lang werd gedacht dat honderd 
borstelslagen per dag zorgen 
voor mooi glanzend 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.

De meeste borstels zijn van 
kunststof, met synthetische pin-
nen van plastic, metaal, rubber 
of haren van nylon. Waren vroe-
ger bijna alle borstels van dieren-
haar gemaakt, nu valt een exem-
plaar met varkens-, zwijnen- of 
paardenhaar in de categorie ex-
clusief, met dito prijskaartje. We-
reldberoemd is het label Mason 
Pearson uit Londen dat al sinds 
1885 borstels van zwijnenhaar 
produceert. De structuur (schub-
ben) 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, zeker bij � jn, 
dun en kwetsbaar haar. Voor zo’n 
borstel betaal je zo’n 100 euro. 
De kwaliteit maakt echter dat ze 
zachter zijn voor je haar én lan-
ger meegaan. Bij goed onder-
houd zelfs levenslang.

Dagelijks te vaak, 
hard en ruw borste-
len of het langdurig 
gebruik van een 
slechte borstel kan 
ertoe leiden dat je 
haar beschadigd 
raakt en sneller 
afbreekt
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Een op de tien ondervraagde 
leerlingen vertoont mogelijk 
risicogedrag wat gamen 
betreft. © REUTERS

Tool ‘Game(L)over’ 
helpt jongeren met 
riskant gameprofi el

Videogames zijn niet alleen 
ontspannend, maar ook leer-
rijk. Spelers trainen hun ruim-
telijke inzicht, concentratie, 
 reactiesnelheid en oog- -
handcoördinatie. En a� anke-
lijk van het spel scherpen ze er 
bijvoorbeeld ook hun taalvaar-
digheid of geschiedeniskennis 
mee aan, legt het Vlaams ex-
pertisecentrum voor Alcohol 
en andere Drugs (VAD) in een 
mededeling uit. Bovendien 
houden heel wat mensen via 
onlinegames contact met 
vrienden over de hele wereld.

Maar volgens een enquête 
van het VAD bij leerlingen ver-
toont een op de tien onder-
vraagden mogelijk risicoge-
drag. “We hoeven jongeren 
niet van het gamen weg te hou-
den, maar we kunnen hen wel 
helpen om er gezond mee om 
te gaan”, zegt Katleen Pele-
man, directeur van VAD/De 
Druglijn, in de mededeling. 
“We kunnen hen ondersteu-
nen om zelf de juiste grens te 
trekken: welke plek mag het ga-

De Druglijn heeft een onli-
netool ontwikkeld die jonge-
ren en hun ouders helpt om 
een evenwicht te vinden tus-
sen gamen en andere activi-
teiten. ‘Game(L)over’ moet  
voorkomen dat gamen bij 
jongeren ten koste gaat van 
school, familie en vrienden.

men in mijn leven innemen? 
De ouders hebben daarbij ook 
een rol te spelen, en ook hen 
kunnen we daarin versterken.”

Elke jongere die riskeert het 
game-evenwicht kwijt te raken, 
kan zelfstandig aan de slag op 
www.gamelover.be. Elke ouder 
die zich zorgen maakt over het 
videospelgedrag van zijn 
kind(eren), zal in de ouderzone 
advies vinden. De website 
 onderstreept de invloed die ou-
ders hebben en helpt hen om 
betrokkenheid te tonen en 
grenzen te stellen. (BELGA)

www.gamelover.be

Aantal vrijeberoepers op 
recordpeil, maar sector 
bezorgd om statuut

Eind 2021 waren er in België 
welgeteld 393.878 zelfstandige 
beoefenaars van een vrij en in-
tellectueel beroep actief. Dat 
waren er 39.448 meer dan in 
2020. Daarmee is ook een op 
de drie (32 procent) van de 1,23 
miljoen zelfstandigen in België 
een vrije beroeper. Ook zetten 
ze meer dan 320.000 mensen 
aan het werk. Dat blijkt uit 
RSVZ-cijfers die de Federatie 
Vrije Beroepen (FVB) verza-
melde.

De voorbije tien jaar kende 
het vrije beroep een stijging 
van bijna 60 procent meer be-
oefenaars. Ook vorig jaar was 
het de sterkst groeiende groep 
zelfstandige ondernemers. De 
sector van de intellectuele 
diensten was in 2021 het 
grootst, met 201.813 beoefe-
naars. Zij zijn nu goed voor de 
helft (51 procent) van het totale 
aantal vrije beroepen. De zorg-
sector  is de tweede grootste 
(32 procent). Het was de voor-
bije vijf jaar ook de sterkst 

Er waren nooit meer vrije 
beroepers in ons land. In 
2021 kwamen er nog 6 pro-
cent zelfstandige beoefe-
naars van een vrij en 
intellectueel beroep bij. De 
beroepsfederatie trekt even-
wel aan de alarmbel. ‘De 
vrijeberoeper mag geen 
ambtenaar worden.’

groeiende groep (+34,05 pro-
cent), gevolgd door de intellec-
tuele diensten (+28,74 pro-
cent), en de bouwsector (+8,04 
procent).

Gisteren vierden de beoefe-
naars hun jaarlijkse ‘Dag van 
het Vrije Beroep’. Maar de fe-
deratie kijkt met lede ogen 
naar hoe de maatschappij het 
steeds moeilijker heeft met het 
statuut, waarbij de essentiële 
erkenning van het maatschap-
pelijke belang niet meer voor 
iedereen vanzelfsprekend is. 

“Vrije beroepen staan voor 
kwaliteit met verplichte diplo-
ma’s en opleidingen én con-
trole hierop”, stelt Anton 
Smagghe, secretaris-generaal 
van de FVB.

“Er is een trend om het 
maatschappelijke aspect te mi-
nimaliseren. Sommige minis-
ters lijken er wel van te dro-
men om van vrijeberoepers 
ambtenaren te maken. Dat zou 
nefast zijn voor de kwaliteit en 
de centrale rol die de cliënt of 
patiënt altijd moet krijgen.” 
(SPK)

van de Belgische zelfstandigen 
oefent een vrij beroep uit

32%


