
Een kale plek op het 
achterhoofd

Diagnose
De diagnose werd gesteld op posttraumatische alopecia 

areata als gevolg van een subcutaan hematoom na een 

val op het achterhoofd. Langdurige plaatselijke drukver-

hoging leidt hierbij tot verminderde bloeddoorstroming 

en hypoxisch-ischemische weefselbeschadiging, leidend 

tot haarverlies en depigmentatie. Deze posttraumati-

sche vorm van alopecia areata is in de literatuur niet 

eerder zo beschreven. Het beeld toont overeenkomsten 

met de zogenoemde halo scalp ring.1 Dit is een zone 

met haarverlies die in de literatuur wordt geassocieerd 

met verhoogde druk door een caput succedaneum bij de 

neonaat. Het komt vooral voor na een langdurige partus 

bij primigravidae. 

Aanvullende diagnostiek is in de regel niet nodig en 

meestal treedt in de loop van maanden tot jaren gelei-

delijk haargroei op. 

Haarverlies bij kinderen jonger dan 12 jaar wordt bijna 

altijd veroorzaakt door een goedaardige aandoening. De 

aandoening is niet vaak beschreven in de pediatrische 

literatuur. De meest voorkomende oorzaken zijn: tinea 

capitis, alopecia areata, trauma geassocieerd met trac-

tiealopecia of trichotillomanie, en telogeen effluvium.2 

Het onderscheid volgt meestal uit anamnese en licha-

melijk onderzoek. 

Bij tinea capitis, een schimmelinfectie veroorzaakt door 

dermatofyten, wordt een schilferende en/of rode huid-

uitslag gezien, al dan niet met kleine zwarte puntjes 

(gebroken haarfollikels); hierbij wordt vaak geklaagd 

over jeuk. Ook de andere gezinsleden moeten worden 

onderzocht. De behandeling geschiedt met griseofulvine 

of terbinafine oraal, naast gebruik van een antifungale 

haarshampoo. 

Alopecia areata, een auto-immuunziekte waarbij pleks-

gewijze haaruitval ontstaat, kenmerkt zich door een 

scherp begrensd gebied met depigmentatie en aan-

wezigheid van gele (ophoping talg en keratine) en/of 

zwarte puntjes. Hoewel zeldzaam, is ook een associatie 

beschreven met atopische dermatitis, hypothyreoïdie en 

(familiair voorkomen van) vitiligo. De behandelopties 

zijn beperkt (topische of intralesionale, soms systemi-

sche glucocorticoïden, ultraviolet licht); verwijzing naar 

de dermatoloog kan worden overwogen. 

Behandeling van trichotillomanie, feitelijk een gedrags-

stoornis, geschiedt door de psycholoog of kinderpsychi-

ater, terwijl bij het acuut telogeen effluvium, een meer 

diffuse haaruitval van het behaarde hoofd als gevolg 

van een intense en/of langdurige stressor, het vermijden 

van uitlokkende factoren belangrijk is. 

In deze casus met plaatselijke alopecia, ontstaan op 

exact dezelfde plaats waar enkele maanden eerder een 

subcutaan haematoom was opgelopen, werd volstaan 

met geruststelling en een afwachtend beleid. 
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