2. REGEL VAN DERDEN

Een haarlijn moet natuurlijk en goed gepositioneerd zijn en het haar vooraan moet voldoende volume hebben. Zo wordt een gezicht
mooi afgelijnd. Al deze aspecten die iemands gezicht en gelaatsproporties algemeen aantrekkelijk maken, worden vaak over het
hoofd gezien. Alvorens te opteren voor haarchirurgie zal Dr. Feriduni deze eerst uitvoerig met u bespreken en vervolgens uw haarlijn
uittekenen. Het is dan ook belangrijk dat u begrijpt dat de ‘regel van derden’ een rol speelt: deze bepaalt namelijk welk gezicht als
aantrekkelijk en goed geproportioneerd wordt beschouwd. Dit beginsel stelt dat gezichten doorgaans aantrekkelijk zijn wanneer de
hoogte van het voorhoofd een derde van de totale hoogte van het gezicht bedraagt, en ongeveer even hoog als het middelste en
onderste deel ervan is.
Een gezicht is perfect uitgebalanceerd indien men dit in drie gelijke, horizontale dimensies kan verdelen, gaande van de kin tot
onderaan de neus, van onderaan de neus tot aan de wenkbrauwen, en van aan de wenkbrauwen tot aan de haarlijn. Wanneer er
gelaatskenmerken zijn die niet in verhouding tot de rest staan, kan een gezicht harmonieuzer worden gemaakt door de proporties
opnieuw te herstellen.

Dit lijnenschema illustreert de ‘regel van derden’ voor de analyse van gezichtsesthetiek.
Leonardo Da Vinci beschreef dit patroon van gezichtsverhoudingen.
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De regel van derden geldt ook voor vrouwen
De vrouwelijke haarlijn is variabel in positie. Echter, een “normale” vrouwelijke haarlijn is doorgaans gepositioneerd op 5 tot 6,5 cm
boven de wenkbrauwen en begint meestal op een punt waarbij de hoofdhuid van een meer horizontale naar een verticale positie
helt. Deze optimale positie zorgt voor een gemakkelijke haarstyling en biedt harmonie en balans in het aangezicht.
Er zijn echter een aantal vrouwen met een erfelijke hoge haarlijn. Het uiterlijk van een hoge haarlijn kan ervoor zorgen dat vrouwen er
mannelijk uitzien en/of ouder dan ze zijn. Het bijbehorende hoge voorhoofd wordt vaak als onaantrekkelijk gezien en haarstyling is
vaak gelimiteerd (frou) om dit te camoufleren. Ondanks geen probleem van haarverlies zijn deze vrouwen vaak ontevreden over hun
haarlijn. Ze willen deze daarom graag verlagen naar een meer cosmetisch aangename locatie.
Het creëren van een natuurlijk-ogende vrouwelijke haarlijn is helemaal anders en meer complex dan een goede mannelijke haarlijn
creëren. Dr. Feriduni is expert in beide, aangezien hij meer dan 20 jaar ervaring heeft in haartransplantatie bij manne, vrouwen en
transgender.
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