
Shock loss, tijdelijk of permanent
Tijdelijke shock loss komt vaker voor en is meestal onvoorspelbaar en varieert van persoon tot persoon. In andere woorden, er is 
geen duidelijk patroon dat verklaart waarom sommige patiënten postoperatieve shock loss ondervinden en anderen niet. Tijdelijke 
shock loss komt voor door het hoofdhuid trauma van de behandeling maar het haar groeit na enkele maanden weer gewoon terug. 

Permanente shock loss, hoewel zelden voorkomend, kan voorkomen op 1 of 2 manieren.

1. Wanneer de haarchirurg de bestaande haarfollikels dwars doorsnijdt (dit risico vermindert uitermate in de handen van een 
ervaren haarchirurg, het risico neemt toe wanneer de haarkliniek verouderde technieken toepast, er grotere instrumenten 
gebruikt worden voor het maken van de incisies, ed.)

2. Wanneer de natuurlijke haren zich al in de ‘miniaturiseringsfase’ bevinden, deze haren zouden uiteindelijk toch uitgevallen zijn. 
Daarom is de inname van Propecia (finasteride) zo belangrijk, omdat finasteride de eventueel ‘geminiaturiseerde’ haren weer kan 
versterken en terugbrengen in gezonde haren.

Hoe tijdelijke of permanente shock loss beperken / vermijden

1. Door ‘ultra refined’ follicular unit transplantation toe te passen, de incisies zijn veel kleiner en verfijnder door het gebruik van 
customised blades kleiner dan 0.95mm, hetgeen minder trauma veroorzaakt aan de hoofdhuid. Dit op zich kan het risico op 
shock loss in het transplantatengebied minimaliseren.

2. Door de folliculaire eenheden op een conservatieve manier te plaatsen rondom het bestaande haar, zonder ‘super dense 
packing’, kan ook het risico op shock loss beperken.

3. Door het gebruik van haarmedicatie (goedgekeurd door de FDA) zoals finasteride en minoxidil om het ‘geminiaturiseerde’ haar 
te versterken, deze medicatie kan best vanaf 6 maanden voor de behandeling gebruikt worden.

4. Door het haar in het transplantatengebied preoperatief te scheren wordt het risico op shock loss aanzienlijk minder aangezien het 
voor de haarchirurg makkelijker is om de juiste invalshoek in te schatten, hij kan ook makkelijker tussen het bestaande haar in zien, 
waardoor het risico op transsectie van het bestaande haar minder hoog is. Dit is vooral belangrijk bij ‘verdichtings’behandelingen 
en wanneer de bestaande haardichtheid nog vrij hoog is.  

Miniaturisatie van de haarfollikel bij haarverlies
Een haarfollikel gaat van de anagene fase over naar de catagene en vervolgens naar de telogene fase om dan weer opnieuw in de 
anagene groeifase te komen. Dit gebeurt bij alle menselijke haarfollikels, maar zoals het onderstaande diagram laat zien, zijn de 
haarfollikels die zich in de opvolgende anagene fase bevinden bij mensen die genetisch voorbestemd zijn om aan haarverlies te 
lijden, fijner dan de vorige haarfollikel.
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Deze effecten vorderen totdat er minder zichtbare haren op de hoofdhuid achterblijven
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