Haar- en hoofdhuid
diagnose

Haar- en hoofdhuid diagnose
1)Vaststellen van het probleem
✓ Waar kan ik u mee helpen / Wat is de reden van
uw komst?
✓ Wat heeft u zelf al ondernomen? (Dermatoloog /
Dokter)
✓ Hoe lang speelt het al?
✓ Zijn er momenten dat het erger wordt?
✓ Zit het in de familie?
✓ Welke producten gebruikt u op dit moment?
✓ Kunt u het verklaren?
2)Samenvatten
✓ Vat het gesprek samen en laat merken dat je de
klant begrijpt.
3)Scope analyse
✓ Wanneer en waarmee is het haar voor het laatst
gewassen?
✓ Kijk naar de doorbloeding, haarfollikels,
talgproductie en huidstructuur.
4)Behandeling uitvoeren (optioneel)
✓ Was het haar met de geadviseerde producten en
maak het haar droog (gebruik eventueel een
stylingproduct van Mediceuticals) en laat het
resultaat zien op de Mediscope.
5)Adviseren
✓ Laat de geadviseerde producten zien (en eventueel
voelen en ruiken). Verwerk het advies in het Hair
Analyse System en print deze hierna uit of sla op
als PDF om deze naar de klant te versturen via email.
6)Vervolgafspraak
✓ Maak een vervolgafspraak over +/- 2 weken zodra
de klant besluit de geadviseerde producten thuis te
gaan gebruiken.

Status van de hoofdhuid
Een gezonde, schone hoofdhuid
▪ Licht roze kleur, goede doorbloeding
▪ Effen ‘gladde’ huid
▪ Transparante huid (vochtregulatie)

Advies: Mediceuticals® diversen

Een overmatige talgafscheiding (sebum)
▪ Rondom de haarfollikels vochtig (talg)
▪ Gele (lichtbruine) substantie
▪ Verstikte haarfollikels

Advies: Solv-X, eventueel aanvullend TheraRx

Een droge, geïrriteerde hoofdhuid
▪ Witte / grijsachtige kleur van de hoofdhuid
▪ Witte / grijsachtige schilfering
▪ Niet transparant
▪ Strakke hoofdhuid
▪ Droog haar / geen glans

Advies: X-Derma & Therapeutic

Psoriasis Captitis
▪ Komt op de hoofdhuid voor (behaarde gebieden)
▪ Sterk begrensd
▪ Grijze / witte schilfering
▪ Rode (diep rode) hoofdhuid
▪ Dikke schilfers

Advies: X-Folate, TheraRx & Therapeutic

Hoofdroos
▪ Vorm van eczeem
▪ Versnelde celdeling
▪ Vetachtige (talg) schilfering
▪ Plakt vaak aan de huid
▪ Gaat vaak gepaard met jeuk
▪ Lichte ontstekingen

Advies: X-Folate, TheraRx & Therapeutic

Seborroïsch eczeem (dermatitis)
▪ Dikke vettige schilfering (geelachtig)
▪ Ontstekingen
▪ Onrustige rode huid
▪ Gaat vaak gepaard met jeuk niet begrensd

Advies: X-Folate, TheraRx & Therapeutic

Ringworm
▪ Ronde plek
▪ Randen verdikt en rood
▪ Schilferend
▪ Jeukerig, branderig
▪ Groeit uit
▪ Schimmelinfectie

Advies: X-Folate, TheraRx & Therapeutic

Folliculitis
▪ Ontsteking van de haarzakjes
▪ Rode bultjes met puskopje
▪ Meestal gepaard met jeuk
▪ Vaak met geel wondvocht

Advies: X-Folate/Solv-X & TheraRx

Berg of Seborroïsch eczeem
▪ Vettige gele laag, plakt aan de
hoofdhuid
▪ Verdwijnt meestal na enkele weken
▪ Onschuldig
▪ Eerste 4 weken van de baby
daarna seborroïsch eczeem

Advies: Therapeutic aanbrengen, nawassen met Solv-X

Frontale Fibroserende Alopecia
▪ Haarverlies aan voorzijde en
zijkanten van de hoofdhuid door
ontstekingen in het haarzakje
▪ Ontstaat vaak na de menopauze
▪ Kan alleen worden afgeremd

Advies: X-folate – Therapeutic – nabehandelen met TheraRx

Overmatig haaruitval
Oorzaken:
▪ Mannelijke vorm van haaruitval (Alopecia Androgenetica)
▪ Alopecia Areata
▪ Shock / trauma
▪ Chemotherapie/ medicijnen
▪ Erfelijkheid
▪ Menopauze
▪ Ouderdom
▪ Trichtillo

Verschillende vormen van haaruitval

Alopecia Androgenetica
▪ Mannelijke vorm van haaruitval
▪ Dihydrotestosteron (hormonale oorzaak)
▪ Vaak gepaard met overmatig talg

Advies: Advanced Hair Restoration

Alopecia Androgenetica bij vrouwen
▪ Diffuus dunner wordend haar en haaruitval
▪ Overgang/menopauze (oestrogeenspiegel)
▪ Natuurlijke aanleg hoge testosteronspiegel
▪ Huidklachten zoals transpiratie, talg

Advies: Advanced Hair Restoration For Women

Alopecia Areata
▪ Pleksgewijze kaalheid
▪ Ronde / ovale kale plekken
▪ Plekken voelen zeer glad aan
▪ Komt ook voor in de baard, wenkbrauwen

Advies: Advanced Hair Restoration

Alopecia Totalis
▪ Totale haaruitval van hoofdhaar,
wenkbrauwen, wimpers & baardhaar

Alopecia Universalis
▪ Hierbij verdwijnt ook het lichaamshaar;
zoals oksels, borsthaar & schaamhaar

Trichtillo
▪ Neiging tot uittrekken van het
eigen hoofdhaar

Advies: Advanced Hair Restoration,
Advanced Hair Restoration For Women, Therapeutic

Haaruitval bij chemotherapie
Afhankelijk van de chemotherapie (Cytostacia) kan het haar
uitvallen.

▪ Haaruitval treedt meestal op na 2 tot 3
weken na de eerste behandeling
▪ Hoofdhuid wordt gevoeliger
▪ Hoofdhuid wordt droger
▪ Kan schilferen
▪ Warmte en kou gevoeliger
▪ Niet elke chemotherapie veroorzaakt
haaruitval.

Behandelplan: dagelijks de hoofdhuid voorzichtig wassen en
verzorgen. Lauw wassen en niet masseren.
Advies: Advanced Hair Restoration. Advanced Hair Restoration
For Women, Therapeutic

