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Alopecia

TrichoTest™

Haarverlies (alopecia) is een progressieve
aandoening die zich uit in verschillende vormen,
de oorzaken zijn uiteenlopend. Als een passende
behandeling bij alopecia uitblijft zal het haarverlies
mettertijd toenemen.

TrichoTest is de meest complete genetische test
voor alopecia. De test analyseert op basis van
wangslijmvlies 48 mutaties op de genen die
gerelateerd zijn alopecia.

De bekendste vorm van haaruitval is alopecia
androgenetica, hierbij speelt de genetische aanleg
een belangrijke rol.

80%
40%

van alle mannen
krijgt in hun leven te
maken met alopecia
androgenetica.2
van alle vrouwen
krijgt in hun leven te
maken met alopecia
androgenetica.2

Hoe werkt het?

TrichoTest™ kan worden ingezet bij:
• Iedereen die zijn behandeling bij alopecia wil
personaliseren.
• Patiënten met familiaire alopecia.
• Mannen en vrouwen waarbij eerdere therapieën
onvoldoende resultaat hebben laten zien.

Bepalende factoren
•
•
•
•
•
•
•

Hormonale veranderingen
Verhoging van testosteron waarden
Tekort aan vitamines en mineralen
Verminderde doorbloeding
Ontstekingen
Stress
Of andere aandoeningen

01
Stap 1
Bezoek uw arts voor
het afnemen van de
TrichoTest™.

03
Stap 3
Vul de aanvullende
vragenlijst in met uw
arts.

02
Stap 2
Uw arts neemt
wangslijmvlies af,
dit duurt ongeveer 1
minuut.
04
Stap 4
Binnen 4-5 weken
ontvangt uw arts de
resultaten en zal deze
met u bespreken.

05
Stap 5
Begin met de
gepersonaliseerde
behandeling bij
alopecia.

Voordelen
Snel en gemakkelijk

Eén test voor altijd

Overzichtelijke rapportage

Gepersonaliseerde
behandeling

Het afnemen van een
sample gaat snel en
gemakkelijk omdat gebruik
gemaakt wordt van uw
wangslijmvlies voor het
afnemen van uw genetisch
materiaal.

Uw genetische factoren
veranderen niet, daarom
hoeft u de test maar
eenmalig te doen. Uw
variaties kunnen levenslang
worden gebruikt door
artsen.

Uw arts ontvangt een
uitgebreid rapport met
de uitslag, waarin ook
uitleg voor de patiënt is
opgenomen. De onderzochte
variaties en de mogelijke
invloed hiervan op uw
therapie staan daarin
uitgebreid beschreven.

Op basis van de resultaten
is het mogelijk de
alopecia behandeling te
personaliseren naar uw
specifieke behoeften.

