
 

 

 

Waarom worden de meeste mannen kaal?  
En vrouwen niet? 

 
Het kan op je twintigste gebeuren of je zestigste, maar voor de meeste mannen is het onvermijdelijk: ze 

worden kaal. Vrouwen krijgen ook veel kwaaltjes naarmate ze ouder worden, maar kaalheid hoort daar 

over het algemeen niet bij. Hoe komt dat? 

 

Vlak onder de huid van je koppie bevinden zich wel meer dan 100.000 haarzakjes en in elk haarzakje zit de 

wortel van een haar. Die wortel is het enige levende deel van de haar, de rest is net zo dood als je dooie 

punten. 

Elke haar groeit tussen de 3 en 5 jaar op je hoofd en valt dan uit. Eén haarzakje kan 20 haren produceren. 

Snelle rekensom: (20 x 3 tot 5) je zou dus na 60 tot 100 jaar pas kaal moeten worden. Oh, dat zien we dan wel 

weer! Nee, want veel mannen worden al eerder kaal. 

En dat komt door dihydrotestosteron, een hormoon dat plakt aan je haarzakjes en die bij sommige mensen de 

doorbloeding aantast. De levende haarwortel krijgt dan minder zuurstof en voedingsstoffen, en de groeifase 

wordt verkort van enkele jaren naar enkele maanden. Nou, en dan hebben we nog 19 haren, maar als die ook 

zo snel gaan dan kan je dus al vanaf je twintigste kaal worden. 

Of je dan inhammen krijgt of een kale kruin, dat is erfelijk bepaald. Maar dan moet je niet naar je vader kijken, 

want deze erfenis wordt doorgegeven via je moeders kant. Dus als je naar de vader of broer van je moeder 

kijkt, dan weet je haarfijn wat jou te wachten staat. Geen paniek, veel mensen vinden een kale man juist heel 

sexy. En anders kun je altijd nog een toupet laten aanmeten, continu een afropruik dragen, of gabber worden in 

Haarlem. 
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