
Wanneer haarchirurgen de randen van een donorwonde bij een FUT behandeling uiterst nauwgezet hechten, blijft er in principe 
slechts een fijn, lijnvormig litteken zichtbaar dat ongeveer 1à 2mm breed is. Af en toe gebeurt het dat het litteken na de behandeling 
een beetje breder is, dit vooral wanneer het bindweefsel van de patiënt erg week is of wanneer er te veel spanning op de gehechte 
wonde staat. Het litteken kan dan esthetisch gezien een probleem vormen.

  

De patiënt verwacht voor zijn behandeling natuurlijk altijd dat hij een mooi en fijn litteken aan zijn behandeling zal overhouden. 
Zeker wanneer de patiënt het haar (erg) kort draagt zal hij hopen dat zijn litteken na de behandeling zo goed als onzichtbaar is. 
Een “Tricho” closure is een revolutionaire hechttechniek die de chirurg de mogelijkheid biedt om het lineair litteken bij een FUT 
behandeling te verbeteren of te optimaliseren.

FUT - TRICHOPHYTIC CLOSURE

De Trichophytic Closure techniek  

De haarchirurg maakt een eerste incisie parallel 
met de haarfollikels. Vervolgens trimt hij zeer 
voorzichtig de onderste wondrand, zodat 1 à 2mm 
van de bovenkant van de haarfollikels verwijderd 
is en de bovenste wondrand de onderste kan 
overlappen. Vervolgens wordt de huid onder 
de haarfollikels lichtjes ondermijnd en wordt de 
getrimde wondrand naar de tegenoverliggende 
wondrand toe getrokken. Hierdoor zal de onderzijde 
van de getrimde haarfollikels zachtjes in de richting 
van de incisie wijzen en niet zoals bij de gewone 
hechttechniek onmiddellijk in de richting van het 
huidoppervlak. 

Het doel van deze “Tricho” closure techniek is dat de haren uiteindelijk doorheen de incisie zullen groeien om zo de zichtbaarheid 
van het litteken drastisch te verminderen. De trichophytic closure techniek kan worden uitgevoerd bij patiënten die reeds eerder 
een FUT behandeling hebben ondergaan ter verbetering van het donorlitteken. Deze techniek wordt echter ook uitgevoerd bij een 
eerste FUS behandeling. Ze is in het bijzonder geschikt voor reconstructie of correctie behandelingen. Voor patiënten met een kort 
kapsel biedt deze techniek een alternatief voor de FUE.
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