
Het scheren van het ontvangstgebied voor een FUT

Er komen verschillende factoren in aanmerking bij het succesvol maken van de microgaatjes en plaatsen van de folliculaire eenheden. 
Een overzicht:

• Door het ontvangstgebied te scheren krijgt Dr. Feriduni onmiddellijk een veel nauwkeuriger beeld van het patroon van 
haarverlies. Door het gebruik van een loepenbril kan hij zien dat een aantal haarwortelgroepjes is verdwenen (en dat er 
meer plaats zit tussen de nog resterende haarwortelgroepjes). Het valt ook op dat sommige haarwortelgroepjes aanzienlijk 
kleiner geworden zijn. We kunnen het haar weer voller maken door daar waar de haarfollikels ontbreken en langs de dunner 
geworden haarwortelgroepjes heen nieuwe folliculaire eenheden te plaatsen. De folliculaire eenheden worden door Dr. 
Feriduni gelijkmatig verdeeld waardoor het haar er toch natuurlijk zal blijven uitzien indien er uiteindelijk nog haarverlies 
zou optreden. Indien het ontvangstgebied niet wordt geschoren, moet Dr. Feriduni doorheen het andere haar op zoek naar 
kale plekken, die hij dan zo goed mogelijk moet gaan opvullen. Dit gaat helemaal niet zo precies, maar is eerder giswerk. 

• Elke haarfollikel heeft altijd een bepaalde groeirichting. Om de groeirichting van het haar nauwkeurig te kunnen volgen, moet 
het haar van het ontvangstgebied kort worden geknipt.

• Het medisch team dat de transplantaten plaatst, kan bij een geschoren ontvangstgebied snel zien waar de microgaatjes liggen 
en ervoor zorgen dat ze allemaal zorgvuldig worden opgevuld. De natuurlijke haren raken daarbij niet beschadigd.

• Wordt natuurlijk haar op voorhand kort geknipt, dan moet het praktisch niet meer worden aangeraakt. Wanneer het 
ontvangstgebied niet zou worden geschoren, zou de arts die de microgaatjes maakt er voortdurend doorheen moeten kammen, 
net als de technical assistent die daarna de transplantaten plaatst. De minieme kans bestaat dat er hierdoor een ‘shock loss’ 
plaatsvindt na de behandeling, waarbij het aanwezige haar zou kunnen uitvallen. Indien inderdaad zou gebeuren, zal het 2 tot 3 
maanden duren vooraleer het haar weer terug groeit. Kortgeknipt haar daarentegen zou vanaf dag één beginnen groeien. We 
zetten de tondeuse vaak op stand 3.

FUT - PREOPERATIEF SCHEREN

Dit is niet belangrijk wanneer er slechts 200-300 folliculaire eenheden in het ontvangstgebied worden geplaatst. Wilt u echter zo 
gedetailleerd mogelijk werken, dan is het essentieel om het ontvangstgebied vóór de FUT kort te scheren.




