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Dit boek is in liefdevolle herinnering opgedragen
aan mijn moeder en Arthur Hinkel, mijn vriend en mentor...

OMSLAG ONTWERP

De blend-methode gaat zijn 50e jaar in. De tekening op de omslag van Shanna Moore illustreert het
overdragen van de blend-methode aan een nieuwe generatie van ontharingsspecialisten. Met dit boek

wordt "de fakkel doorgegeven". Met groot respect voor diegenen die de blend-methode ontwikkeld hebben
en met grote vreugde en hoop voor alle toekomstige blend-ontharingsspecialisten, waar ook ter wereld.
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Arthur Hinkel Henri Saint-Pierre

De blend-methode voor elektrisch ontharen is in 1938 uitgevonden door Henri Saint-Pierre en
Arthur Hinkel uit San Francisco. St.Pierre was een praktizerende ontharingsspecialist die als
eerste gebruikte. Hinkel, een elektrotechnische ingenieur ontwierp en bouwde eigenlijk het
eerste blend-apparaat en verdient erkenning voor de systematische ontwikkeling van de blend-
methode. Het eerste blend-apparaat werd in 1948 gepatenteerd. In 1968 schreef Hinkel het
eerste betrouwbare boek voor elektrisch ontharen ter wereld: Electrolsysis, Thermolysis and
the Blend. Het boek blijft een standaard werk in het beroepsveld elektrisch ontharen.
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WAPENFEITEN ROND DE BLEND-METHODE

Ik heb mijn vergunning om elektrisch te mogen ontharen beginjaren 1970
behaald. In die tijd waren er in de hele wereld maar twee producenten van
blend-apparaten. Beide waren in Californië: de firma A.R.Hinkel (de
uitvinder) en de firma R.A. Fischer. Bijna alle ontharingsspecialisten die de
blend-methode toepasten (waaronder ik) zaten in het zuidelijke deel van
Californië. De rest van de Verenigde Staten, vooral degenen in het Oosten,
beschouwden de blend als een vage curiositeit, maar wij hielden vol dat de
blend-methode belangrijke voordelen bood. De strijd ging jarenlang door:
blend-methode versus automatisch hoog-frequent (ook bekend onder de
naam diathermie, flash of hoe je het ook noemen wilt). Het was een
vervelende tijd met ruzie en gekibbel tussen voor -en tegenstanders van de
blend -en de flash-methode, zowel hier als in Europa. En, wat is er gebeurd?

Het pleit is gewonnen! Zonder enige commerciële promotie heeft de blend,
ooit beschouwd als een eigenaardigheid, zich weten te scharen onder alle
andere aanvaarde ontharingsmethoden. Het effect van de blend-methode
werd onmiskenbaar voor iedereen die probeerde. Tegenwoordig maakt
bijna elke Amerikaanse en Europese fabrikant een blend-ontharingsappa-
raat. Ze moeten wel, omdat de markt om de blend-methode vraagt! De blend-
methode is de snelst groeiende methode in zowel Noord Amerika als
Europa. In Japan is de blend-methode de meest toegepaste methode en in
verscheidene Zuidamerikaanse landen is de blend-methode in opmars.
Blend wordt trend! Is dit goed nieuws? Helaas niet! De enorme verspreiding
van blend-apparatuur is een ramp voor de blend-methode. Ten eerste
werken een groot aantal blend-apparaten niet goed. Ten tweede impliceert
het in bezit hebben van een, zelfs een goed apparaat, nog niet dat je de blend-
methode goed toepast.

DE BLEND IS GEEN APPARAAT

Simpel gezegd, de blend is geen apparaat, het is een methode. Het is wat je
met je handen en je ogen doet. Het gaat over kennis van stroom gebruik. De
blend-methode is het vakmanschap van degene die met het apparaat werkt.
Vele ontharingsspecialisten kopen een blend-apparaat en denken
gemakshalve dat de machine de blend-voor hen uitvoert. Laat ik het zo
zeggen: je wordt geen meesterkok door eenvoudigweg op een speciaal
fornuis te koken. Kookkunst vereist kennis van receptuur leren, en het de
juiste. Zo ook met de blend-methode. De volgende keer dat u in een goed
restaurant bent moet u jezelf eens de volgende vraag stellen: "Werd mijn
maaltijd bereid door het fornuis of de chefkok?"
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"Tegenwoordig bestaat macht niet meer uit geld in de handen van
een paar mensen maar uit informatie in de handen van velen."

- John Naisbitt, 1984

BLEND-GOEROES

De wereldwijde acceptatie van de blend-methode heeft een golf van "nep"
blend-technieken tot gevolg gehad. Mensen die de blend-methode niet echt
doorgronden, maken wel blend-apparatuur en geven er les in. Sommige van
deze "blend-methoden" zijn totaal verwarrend, compleet afgedwaald van de
oorspronkelijke blend-methode. Een bepaald handboek beschrijft de blend-
methode zelfs in omgekeerde volgorde.

Goeroes in het elektrisch ontharen duiken overal steeds weer op, elk met een
nieuw soort "blend-methode". Hun speciale methode brengt altijd het
gebruik van een speciaal blend-apparaat mee, toevallig net dat wat zij
verkopen. Natuurlijk zeggen zij dat hun apparaat "superieur is aan alle
andere blend-apparaten" en altijd "minder pijnlijk". Technici met weinig
praktische kennis omtrent de blend-methode, hebben bijgedragen aan de
verwarring. Zij zien de blend als een technisch probleem en hebben
apparaten ontworpen met de bedoeling de methode gemakkelijker te maken.
Met als gevolg dat ze volautomatische machines ontworpen hebben, die je
in sommige gevallen juist belemmeren om de blend-methode correct uit te
voeren.

TERUG NAAR DE BASIS: DE ECHTE BLEND-METHODE

De bedoeling van dit boek is de blend-methode te presenteren op zijn
inmiddels langdurig beproefde wijze: de pure Saint Pierre-Hinkel methode,
die de afgelopen 50 jaar vervolmaakt is. Deze methode is niet ontsproten aan
iemands fantasie, maar is ontwikkeld in de loop van decennia door honder-
den door Hinkel opgeleide ontharings-specialisten. Hinkel analyseerde
honderdduizende blend-behandeluren en legde de standaard vast voor de
blend-methode zoals weergegeven in dit boek. Dit boek is derhalve het
evangelie volgens Saint Pierre en "Saint" Hinkel.
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"Ons werd geleerd dat talent zijn eigen mogelijkheden schept. Maar
een vurige wens schept niet alleen zijn eigen mogelijkheden, doch ook
zijn eigen talent." - Eric Hoffer

UIT HINKELS BOEK KUN JE DE
BLEND-METHODE NIET LEREN

In de begindagen van elektrisch ontharen waren de meeste technieken
omzichtig bewaakte handelsgeheimen. Elke fabrikant propageerde een
"speciale geheime" stroom. Instituten adverteerden met hun eigen "pijnloze"
methodes. Hinkels beroemde boek Electrolysis, Thermolysis and the Blend
was een unicum omdat het brak met het waas van geheimzinnigheid dat rond
het nog jonge beroep elektrisch ontharen hing.

Maar Hinkel gaf de blend-methode niet helemaal bloot in zijn boek. Hij gaf
er de voorkeur aan de methode op zijn school te doceren. Aangezien zijn
boek de techniek niet geheel ontsluiert, kun je de methode dus niet leren door
Hinkels boek te lezen.

ELEKTRISCH ONTHAREN: GEEN VAKGEHEIM

Vandaag de dag heeft iedereen recht op de kennis van de blend-methode. Het
is de eeuw van de communicatie. Het beroep elektrisch ontharen is te
voorschijn gekomen uit de clandestiene wereld van de achterkamersalons en
is een echt beroep waar informatie openlijk wordt gedeeld. Met dit boek wil
ik een bijdrage leveren aan deze open communicatie.

BLEND-HANDBOEK

Sinds 1978 heb ik in vele landen honderden ontharingsspecialisten opgeleid.
Bijna allemaal hebben ze dezelfde behoefte succesvol te zijn! Sommige van
u moeten ervan leven, anderen hebben een gezin te onderhouden. Hoe dan
ook, elektrisch ontharen is niet iets abstracts, het vak moet ook een bijdrage
leveren aan uw beroepsmatige ontplooiing.

Uw bedrijfsmatige succes in elektrisch ontharen hangt af van uw vakkun-
digheid. Misschien bent u in het bezit van een prachtige persoonlijkheid, een
leuk uitziend apparaat en een mooi ingerichte behandelkamer, maar
uiteindelijk bepaalt je vaardigheid om definitief te ontharen uw succes of uw
falen.

Dit boek is een verzameling gerichte behandelingsinformatie. Het doel van
dit boek is een optimale gebruiker van de blend-methode van u te maken—
u te helpen om een excellente blend-ontharings-specialist te worden. Ik wil
dat u kennis en vaardigheid krijgt, dat u trots bent op uw talent en financieel
succesvol wordt!
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Hoofdstuk

1PLEIDOOI VOOR
DE BLEND-METHODE
"De grootste onder de uitvinders is TOEVALLIGHEID."

- Mark Twain, 1890

In 1780 ontdekte Montgolfier dat rook, die opsteeg
uit de straten van Parijs, de was die te drogen hing,
lichtjes liet opwaaien. Hij bedacht, dat als hij de
rook kon vangen in een papieren omhulsel, dat in
zijn geheel zou opstijgen. Hij construeerde dus een
enorme papieren ballon, vulde hem met rook en op
21 november 1783 steeg de mensheid voor de
eerste maal op in het luchtruim.

Montgolfier veronderstelde dat de rook
dit fenomeen veroorzaakte. Om verzekerd te zijn
van succes, produceerde hij de allerdikste rook die
mogelijk was, door met hars bedekt hout, natte
bladeren en vlees te verbranden. Niemand betwistte
zijn theorie, omdat het werkte.

Zijn theorie klopte niet. Het was niet de
rook, maarde onzichtbare hete lucht maakte dat de
ballon opsteeg. (Rook bestaat hoofdzakelijk uit
koolstof deeltjes die zwaarder zijn dan lucht).

Hoewel zijn theorie verkeerd was, wordt
Montgolfier de vader van zowel de hete-luchtballon
als de Zeppelin uit begin 20ste eeuw genoemd. De
lichter-dan-lucht-techniek was generaties lang de
basis voor het vliegverkeer. Zo is het met veel
uitvindingen — de onderliggende theorie mag dan
verkeerd zijn, maar zij werkt wel!
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1 - Pleidoor voor de Blend-Methode

"We leren door vallen en opstaan, niet door nooit te
vallen."                                 - Roger Von Oech, 1983

De blend-methode is noch uitgevonden in een
laboratorium noch ontleend aan een weten-
schappelijke theorie. De blend-methode is ontstaan,
zoals de meeste grote uitvindingen, door de
beproefde methode van vallen en opstaan. Zij is
uitgeprobeerd en werkte. Zoals bij de meeste nieuwe
technieken, was ook de blend-methode meer een
ontdekking dan een uitvinding.

Arthur Hinkel vertelde mij in geuren en
kleuren de verhalen over de ontwikkeling van de
blend-methode, hoe hij en Henri St.Pierre
experimenteerden en dan pogingen deden de
resultaten verklaren. Wat werkte werd uiteindelijk
de blend-methode.

Het succes van de blend-methode is dus
niet gebaseerd op theorie, maar op het feit dat dit
een sublieme methode is om haar definitief te
verwijderen. Door de jaren heen is Hinkel
bekritiseerd voor zijn theorieën, waarvan er een
paar waarschijnlijk niet correct zijn. Hij is echter
nooit bekritiseerd voor het uitvinden dan de blend-
methode op zich!

BLEND-THEORIE?

We kunnen het theoretische aspect echter niet over
het hoofd zien. Als de blend-methode beter werkt,
waarom is dat dan zo? Wat gebeurt er in de follikel?
Er moet een theoretische grondslag zijn voor het
succes.

Door de jaren heen zijn er verschillende
verklaringen verschenen. Veel van deze theorieën
zijn gebaseerd op gissingen, speculaties en zijn
daarom nogal dubieus. Maar ik vind het intrigerend
dat onderzoekers tenminste een poging doen om
wetenschappelijke gegevens te interpreteren en
toe te passen op het elektrisch ontharen.

Hierna komen enige ideeën aan de orde
die een theoretische basis vormen voor het pleidooi
voor de blend-methode. Maar, let wel, theorie is
slechts theorie.
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1 - Pleidoor voor de Blend-Methode

Destroy most of the follicle
and sebaceous gland?

Destroy the
papilla only?

Destroy about half
of the follicle?

Figuur 1
Om een haar definitief uit te schakelen moet het doelgebied
vernietigd worden. Helaas zijn de deskundigen het er niet
over eens welk deel van de follikel het doelgebied is.

Destroy the lower
portion of the follicle?

HET DOELGEBIED

Wat moet je met een follikel doen om de haargroei
te stoppen? Het antwoord lijkt voor de hand te
liggen, maar ontharingsspecialisten verschillen van
mening.

Een aantal ontharingsspecialisten gelooft
dat alleen de haarpapil vernietigd moet worden.
Sommigen zien het onderste deel van de follikel,
het bolvormige gedeelte, als hun doelwit; weer
anderen menen dat ongeveer de helft van de follikel
vernietigd moet worden. Anderen geloven dat het
grootste gedeelte van de follikel en de aangehechte
talgklier geëlimineerd moeten worden (fig. 1).

Het draait om een essentieel punt: de
haarpapil. De ene groep gelooft dat enkel de
haarpapil vernietigt moet worden. De andere groep
gelooft dat de "gehele" follikel, of zoveel mogelijk
ervan vernietigd moet worden.
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Figuur 2
De illustratie laat het hittepatroon zien dat ontstaat bij
automatische diathermie. Met automatische HF wordt het
gebied rond papil en bol gecoaguleerd, maar het bovenste
gedeelte van de follikel wordt niet gecoaguleerd.

Zoals we zullen zien coaguleert de blend-
stroom het grootste gedeelte van de follikel.
Zodoende richt de blend-methode zich op
de "hele follikel" of zoveel van de follikel als
nodig is zonder permanent zichtbare schade
te berokkenen aan de huid.

1. Gelijkstroom (DC=Direct Current) vernietigt elektrochemisch
het grootste gedeelte van de follikel door water en zout in de
weefsels om te zetten in caustische soda. De techniek wordt
gebruikt voor de zogenaamde enkel- en meervoudige
naaldtechniek voor gelijkstroom.

ALLEEN DE HAARPAPIL

De "alleen de haarpapil" groep, hoofdzakelijk zij
die de automatische diathermiemethode (vooraf
ingestelde, korte tijd, uitgevoerd met een
geïsoleerde naald) toepassen, gelooft dat slechts
de haarpapil vernietigd hoeft te worden. De
automatische diathermiemethode houdt vast aan
deze theorie omdat de coagulatie (of verhitting) als
patroon alleen aan de punt van de naald wordt
geproduceerd. Zo kiest de specialist zijn doel en
neemt aan dat hij alleen maar de haarpapil vernietigt
(fig. 2).

Het idee over "alleen de haarpapil" ontwik-
kelde zich waarschijnlijk vanuit eenvoudige
observatie. De papil is een unieke conisch gevormde
structuur die bestaat uit bloedvaatjes en
bindweefsel. Dit onderdeel voedt de haarmatrix en
ziet er in feite uit als een "haarwortel." Het lijkt
voor de hand te liggen dat, indien de voeding naar
het haar uitgeschakeld wordt, de haar wegkwijnt.
Zo namen deskundigen derhalve gewoon aan dat
de papil het basiselement was. Vernietig de papil
en je vernietigt de haar.

TE VEEL NAGREOI

Lange tijd werd de "alleen de haarpapil" theorie
door ontharingsspecialisten niet betwist. Vóór 1920
was gelijkstroom (DC, direct current) de enige
gebruikte methode en alhoewel nogal tijdrovend,
was de methode succesvol in het uitschakelen van
de haren zonder veel nagroei.1 Met de komst en de
populariteit van de automatische HF (hoog-
frequentie, ontwikkeld rond 1920), vonden
ontharingsspecialisten dat ze het haar heel snel
konden verwijderen, hoewel er wel meer nagroei
leek te zijn.

Voor pioniers als Hinkel rees de vraag: als
je in staat bent alleen de papil te vernietigen met
automatische diathermie, waarom komt er dan
toch een haar terug? Zo bleef de vraag: als de papil
niet het doelwit is, wat dan wel?
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Figuur 3
De illustratie toont verschillende belangrijke delen van
het haar en de huid. De vergrootglazen laten de basislagen
van de epidermis en van de wortelschacht zien.

SUBCUTIS

DERMIS

EPIDERMIS

PAPILLA

DERMAL
SHEATH

OUTER
ROOT
SHEATH

INNER
ROOT
SHEATH

SEBACEOUS
GLAND

ARRECTOR PILI
MUSCLE

Let op het volgende: Zoals bij verschillende
disciplines in de Nederlandse taal
beschrijven verschillende termen dezelfde
dingen. Bijvoorbeeld: de buitenste wortel-
schede wordt ook de externe wortelschede
genoemd en ook nog trichilemma.

EPIDERMIS

ROOT
SHEATHS

HET BREIN VAN DE FOLLIKEL?

Ik heb leuke herinneringen aan mijn gesprekken
met Arthur Hinkel over deze vraag. Hij placht te
zeggen: "Welk gedeelte van de follikel heeft
hersens? Welke structuur zet een vellushaar aan uit
te groeien naar een terminaalhaar bij hormonale
stimulatie? Welk gedeelte heeft controle over de
haar en geeft opdracht om door de haargroei cyclus
te gaan?"

Als we "het brein" van de follikel zouden
kunnen identificeren en vernietigen, dan zouden
we nagroei kunnen uitschakelen. Al spelend met
deze gedachte ontstonden verschillende ideeën die
suggereren dat de papil misschien wel niet een
autonome structuur is en daarom niet beschouwd
mag worden als het enige doelwit.
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Het haar, de follikel en
de talgklier beginnen
zich te ontwikkelen.

Het haar, de follikel
en de talgklier zijn
bijna ontwikkeld.

Figuur 4
In het menselijk embryo
ontwikkelen haren zich uit
cellen van de epidermis,
niet vanuit de papil.

Cellen van een knoop-
achtige verdikking in de
onderste epidermis.

2. Elizabeth Stabler: Life in the Follicle ("International Hair
Route." Febr. 1987, blz. 41-45).
3. Sommige onderzoekers geloven dat de foetale huidpapil de
epidermis aanzet tot het vormen van een follikel door naar
beneden te groeien.
4. De primitieve haren van de foetus worden lanugohaar
genoemd.

HAAR IN HET MENSELIJK EMBRYO

In het menselijk embryo ontwikkelen de haren
zich vanuit de epidermis; niet vanuit de papil (fig
4). De papil is dus niet het "brein" van de follikel,
tenminste als het gaat om primitieve haren die zich
ontwikkelen. Elizabeth Stabler legt het als volgt
uit:

"In het menselijke embryo wordt het eerste
verschijnen van haar geïndiceerd door een
knoopachtige verdikking van cellen in de onderste
lagen van de epidermis. De cellen drukken zich
naar beneden in de dermis en primitieve kiemen
(cellen) komen in aanraking met een haarpapil."2

Alhoewel het exacte mechanisme dat
specifieke epidermaalcellen tot haargroei aanzet,
onbekend is, toont research duidelijk aan dat
haargroei ontstaat vanuit epitheel-weefsel. De papil
creëert het haar niet.3 Het komt erop neer dat het
"brein" kennelijk in het epitheelweefsel zelf zetelt.
Degenen die de rol van de papil minimaliseren,
betwijfelen soms de embryonale haarontwikkeling
als bewijs voor hun theorie dat de papil niet bij-
zonder belangrijk is.

De oorsprong van embryonaal of
lanugohaar4 hoeft echter niet nood-zakelijkerwijs
ook het functioneren van volwassen haar te bepalen.
In het menselijk embryo ontwikkelen bijvoorbeeld
het hart en de armen zich uit dezelfde massa cellen.
Niemand zou echter willen beweren dat het hart
daarom de armen creëert of andersom. Toch is het
belangrijk om te vermelden dat primitief haar
voortgebracht wordt door epidermaalcellen en niet
door de papil.
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5. Vellus haren (donshaar) zijn korte dunne kleurloze haren die
meestal overal op het volwassen menselijk lichaam te vinden
zijn. 6. A.R.Hinkel: Electrolysis, Thermolysis and the Blend
(Arroway, 1968), blz. 32.

Vellushaar

Figuur 5
Het vellushaar is een aanhangsel van de talgklier.
Als het hormonaal gestimuleerd wordt ontwikkelt
het vellushaar zich tot een terminale haar.

Gevorderd
vellushaarTalgklier

Terminale haar

VAN VELLUS -NAAR
TERMINAALHAAR

Een iets overtuigender argument betreft de
overgang van vellushaar5 naar terminaalhaar. De
redenering luidt als volgt: een vellushaar heeft
geen haarpapil. Wanneer het vellushaar echter
gestimuleerd wordt door hormonen, ontwikkelt
het zich tot een terminale haar, compleet met zijn
eigen haarpapil. Men denkt derhalve dat "het brein"
of het bedienings-systeem, gelokaliseerd is in de
talgklier zelf; niet in de papil. Hinkel zegt er het
volgende over:

"De medische literatuur is nogal vaag of een
vellushaar nu wel of niet, net als een terminale
haar, ontspringt aan een echte haarpapil. De
meeste deskundigen beschouwen de vellushaar
als een aanhangsel van de talgklier, terwijl hij zijn
structuur en voeding krijgt van de aangrenzende
lagen van de lobjes van de talgklier. De talgklierlob
bevat een vellushaar dat, gestimuleerd door
hormonen of plaatselijke irritatie, naar beneden
kan uitgroeien en zo een follikel wordt van een
terminaalhaar."6

Hinkel heeft nooit beweerd dat het
bovenste gedeelte van de follikel en de talgklier
belangrijker zijn dan de papil. Maar vele
ontharingsspecialisten, mijzelf inbegrepen, hebben
de theorie van "vellus- naar terminaalhaar" gebruikt
ter rechtvaardiging van de vernietiging van het
grootste gedeelte van de follikel en de aangrenzende
talgklier.
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7.Een follikel kan meerdere aangrenzende talgklieren hebben.
8. William Montagna, Ph.D.: "The Problem of Hair regrowth
after treatment." Principles of Electrology and Shortwave Epi-
lation. (Mahler, 1986), blz. 78.

Toegegeven, onze denkwijze was nog in
een beginstadium. We dachten dat als een vellushaar
en een talgklier een terminale haar kunnen
produceren, het bovenste gedeelte van de follikel,
dat deze gebieden omvat, vernietigd moet worden.

Voortbordurend op deze redenering
beweerden sommige ontharingsspecialisten dat een
onbeschadigde talgklier in een volledig vernietigde
follikel alsnog in staat moest zijn een nieuwe haar
te regenereren. Daarom was hun aanbeveling om
alle aangrenzende talgklieren te vernietigen.7

Het is waar dat een terminale haar zich
ontwikkelt vanuit een vellushaar. Bekende
deskundigen spreken echter nadrukkelijk het idee
tegen dat de talgklier van een vernietigde follikel
een haar kan regenereren. Dat is slechts een
vermoeden, menen zij.8

Het aardige van de "vellus naar terminaal"
redenering is, dat de haarpapil blijkbaar niet zelf de
terminale haar voortbrengt. Of dit feit van belang
is voor de locatie van het "brein" en dus het
doelgebied, valt nog te bezien.

DE HAARGROEICYCLUS,
EEN DISCUSSIE

Studie over de haargroeicyclus van een terminale
haar biedt een verdere indicatie betreffende het
vernietigen van het bovenste gedeelte van de follikel
samen met de papil.

Het actieve groeistadium van haren wordt
de anagene fase genoemd. De telogene fase is de
rustperiode. Hiertussen in bestaat de catagene fase
(overgangs fase).

De cyclus van haargroei en uitval is
bijzonder complex, waarbij verschillende cellen
en onbekende mechanismen betrokken zijn.
Voortreffelijke onderzoekers zoals William Mon-
tagna, Herman Chas, Elizabeth Stabler en Ken
Hashimoto hebben dit proces heel nauwkeurig
beschreven.

Bijna alle onderzoekers beschrijven de
cyclus beginnend bij anageen en eindigend met
telogeen. Toch is het interessanter om te focussen
op wat gebeurt gedurende de fase van telogeen
naar anageen de periode waarin het haarzakje
"dood" is en plotseling weer "levend" wordt.
Nauwkeurig onderzoek van deze nieuwe levensfase
lijkt uit te wijzen dat regeneratie van het haar
geïnitieerd wordt door de follikel; niet de papil. De
papil kan het anagene haar wel voeden maar het
slapende haar niet tot groei aanzetten.
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9. Elizabeth Stabler: "Hair Route," 1987, blz. 41-45.
10. lbid.
11. lbid.
12. William Montagna: Skin Your Owner's Manual, blz.124

Elizabeth Stabler beschrijft de haarcyclus
dichterlijk als volgt:
"De smalle kolom slapende kiemcellen
wacht op de oproep die hem andermaal
ertoe zal aanzetten op jacht te gaan naar
een papil en een nieuwe generatie leven
te zaaien in de follikel"11

William Montagna beschrijft de gebeur-
tenis nog merkwaardiger, hij verklaart:
"[in de regenererende follikel] bouwen
deze oorspronkelijke cellen de nieuwe
follikel op precies dezelfde manier als zij
de eerste keer in de foetus deden."12

Telogeen: het haar is levenloos. De papil heeft
zich losgemaakt van de follikel. Het knotshaar
valt te zijner tijd uit de follikel.

Anageen: Het haar bereikt de volle
diepte. De papil is helemaal actief
en voedt het nieuwe haar.

Figuur 6
De haarcyclus van telogeen naar anageen. "Nieuwe" haar-
groei komt vanuit het bovenste gedeelte van de follikel.

Vroeg anageen: het nieuwe haar ontwikkelt zich in
het midden van de follikel. Het haar groeit naar boven
en naar beneden. De bol "omspoelt" de papil.

In de telogene fase laat de follikel los van
de papil en trekt zich bijna tot een derde van de
oorspronkelijke diepte terug (fig. 6). Het haar,
knotshaar genoemd, is slapend. Epitheelcellen
(gehecht aan het knotshaar) vormen een klein
uitgedroogd keratine klompje dat hardnekkig aan
het bovenste follikelgedeelte blijft kleven. Het
haar valt te zijner tijd uit. Volgens sommige
onderzoekers is de losgeraakte en inactieve
haarpapil ondertussen gestrand in de laag met
vetweefsel.9

Nu begint het anagene wonder.
Generatieve cellen in de atrofische follikel barsten
van het leven. Ze breiden zich naar beneden uit en
zetten het haarzakje aan tot het opnieuw laten
groeien van een haar en "overspoelen" uiteindelijk
de wachtende papil.10
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PERMANENT

TIJDELIJK

Figuur 7
Het bovenste gedeelte van de follikel is perma-
nent. Het onderste gedeelte is tijdelijk, het beweegt
op en neer, terwijl het haar door de diverse
groeistadia gaat.

Observatie van de haargroeicyclus heeft
ertoe geleid dat sommige ontharings-specialisten
aannamen dat "het brein" van het haar de overge-
bleven follikel was; niet de papil. Zij concludeerden
dat de follikel zelf de haargroei voortbrengt.
Aangezien deze generatieve cellen in het bovenste
permanente gedeelte van de follikel liggen,
veronderstelde menigeen dat dit het "brein" was
dat vernietigd moest worden. (fig.7). Toch behoeft
deze veronderstelling nog een volgende test. Kan
haargroei werkelijk ontstaan zonder een complete
papil?
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13. McKinstry, et al: "Epilation by elctrocoagulation." Journal of
Dermatology, Surgery and Oncology," 1979.
14.William Montagna: "The problem of hair regrowth," Princi-
ples of electrology and shortwave epilation, (Mahler, 1986).

permanente
sectie

tijdelijke
sectie

ISTMUS

Figuur 8
Onderzoekers meenden dat het middelste gedeelte van de follikel
verantwoordelijk was voor de haargroei. (Bovenstaande illustratie is een
nieuwe uitvoering van de originele afbeelding van McKinstry).

bovenste gedeelte

middelste gedeelte

onderste gedeelte

"We begonnen te twijfelen aan het gebruikelijke
gehanteerde inzicht dat het ontstaan van haargroei
alleen afhangt van instandhouding van de
haarpapil. Onderzoek toonde aan dat haargroei
kan ontstaan door nieuwe formaties in het gebied
rond de talgklier (de istmus van de follikel)...De
conclusie is dat de vernietiging van de istmus van
de haarfollikel en de talgklier door elektrocoagulatie
doorslaggevend is bij definitief ontharen."
(McKinstry, Inaba en Anthony).

Eindelijk was hier de onverdeelde
wetenschappelijk bevestiging dat het bovenste
gedeelte van de follikel onmiskenbaar
verantwoordelijk is voor de haargroei. Voor veel
ontharingsspecialisten suggereerde het verslag, dat
zelfs bij een chirurgisch ver-wijderde papil een
haar in staat is een nieuwe papil te bereiken en
opnieuw te groeien.

Blend-aanhangers begonnen te juichen,
maar onze uitbundigheid was voorbarig. Het
McKinstry, Inaba en Anthony experiment werd
bekritiseerd, enerzijds vanwege de conclusies en
anderzijds vanwege de methodologie.14 Alhoewel
sommige deskundigen op hun standpunt zijn blijven
staan, kunnen de bevindingen van McKinstry niet
als over-tuigend geaccepteerd worden.

MCKINSTRY, INABA EN ANTHONY

In 1979 publiceerden verscheidene artsen een rap-
port waaruit opgemaakt kon worden dat de gedachte
dat het bovenste gedeelte van de follikel de
sleutelstructuur is in haargroei en regeneratie.13
Dit verslag suggereerde dat haargroei zelfs mogelijk
was na complete vernietiging van de papil.

McKinstry, Inaba en Anthony hadden
oorspronkelijk hyperhydrosis (een afwijking van
de zweetklieren in de oksels waardoor overmatige
transpiratie ontstaat) geprobeerd te genezen. Hun
techniek was het openleggen van de huid en
chirurgische verwijdering van die gedeelten van
de huid waarin de zweetklieren lagen. Omdat in dat
proces ook het onderste gedeelte van de follikel en
de papil verwijderd werden, vermoedden zij dat er
geen haargroei meer zou ontstaan in de oksel. Dit
gebeurde echter toch..

Tussen 1976 en 1979 voerden zij
experimenten uit waarbij zij elektrocoagulatie
gebruikten om hun gedachtengang te bevestigen.
Zij kwamen tot de conclusie dat het middelste
gedeelte van de follikel geëlimineerd moest worden
om het haar te vernietigen. Zij refereerden aan deze
belangrijke sectie als de "istmus" (letterlijke
betekenis: nauwe smalle verbinding, landengte,
fig.8.)
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CHIRURGISCHE ONTHARING
DOOR DR. BOUMAN

Ongeveer terzelfder tijd als het experiment van
McKinstry, Inaba en Anthony, perfectioneerde
Dr. Freek Bouman uit Amsterdam een chirurgische
methode om ingegroeide baardharen te ver-
wijderen. Hij geloofde dat chirurgisch verwijderde
haar "bollen" en papillen haargroei onmogelijk
zou maken.

Het doelgebied van Boumans procedure
was niet alleen het chirurgisch verwijderen van de
papil, maar ook van de bol en het onderste gedeelte
van de follikel. (fig. 9)

"Na het maken van een incisie...gaan we in alle
richtingen overal onder de huid langs en keren
haar binnenstebuiten op de vingertoppen. De
zwarte wortels zijn gemakkelijk te zien in het
onderhuidse vetweefsel en zij worden weggeknipt
met een schaartje. Nadat de wortels (haarbollen)
weggeknipt zijn, zie je de haarschachten. Probeer
niet deze haarschachten ook weg te knippen want
daar kun je mee doorgaan tot je je vingertoppen
tegenkomt." (Dr. Bouwman.)

1 - Pleidoor voor de Blend-Methode

15 Dr. Freek G.Bouman: "Surgical depilation for treatment of
pseudofolliculitis or local hirsutism of the face" (Academisch
Ziekenhuis der Vrije Universiteit, Amsterdam, 1976).

INFECTIE

Figuur 9
De operatie van Dr. Bouman behandelt pseudo follicullitis van
de baard. De tekening laat twee manieren zien waarop
baardharen naar binnen kunnen groeien en ontsteken: a)
krulhaar (meestal bij mannen met een donkere huidkleur). b)
haar dat nogal plat op de huid groeit en dicht op de huid is
afgeschoren. (vaak voorkomend bij mannen in de hals)A B

In zijn artikel uit 1976, merkt Bouman op,
dat deze chirurgische ingreep niet 100% effectief
is. Zijn visie is dat de telogene haarbolletjes zich
terugtrekken uit het onderhuidse weefsel en daarom
niet bereikt kunnen worden door een operatie. Het
resultaat is dat veel haren teruggroeien. Zijn artikel
beveelt een volgende operatie aan of elektrisch
ontharen.15

Tegen 1982 waren artsen wat
gedesillusioneerd geraakt door Boumans proce-
dure. Buiten littekens bleven er veel te veel
teruggroeiende haren over. De operatie is tegen-
woordig niet meer gebruikelijk.

de bol en de papil die chirurgisch ver-
wijderd worden uit het vetweefsel.
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Figuur 10
Onderzoekers identificeerden het "aanhangsel" als
verantwoordelijk voor de haargroei. (Deze illustratie is
een nieuwe tekening van Lavker's afbeelding).

16. Robert M.Lavker, ("Cell," 29 Juni, 1990), blz. 1329-1337.
17. Fellix Pinkus noemde de naam "aanhangsel" het eerst
(Treatise, 1927). Je ziet dat het aanhangsel gelokaliseerd is
op de plaats van de aanhechting van de arector pilli aan de
follikel. (zie fig. 10).

BOL

LAVKER: HET AANHANGSEL

In 1990 deden onderzoekers van de Universiteit
van Pennsylvania een ontdekking die tot
vergelijkbare conclusies leidden als de bevindingen
van McKinstry en Inaba. Dr. Lavker, die het
onderzoek leidde, identificeerde het "aanhangsel"
als essentieel voor de haargroei.16

Lavker gaat er in zijn onderzoek vanuit dat
de bol en de papil niet alleen verantwoorde-lijk
zijn voor de regeneratie van het haar. Hij ontdekte
dat een aanhangsel, een klein gebiedje net onder de
talgklier, het haargroeimechanisme regelt.17 Hij
concludeert dat regeneratie van het haar (m.a.w.
van telogeen naar anageen) plaatsvindt als de papil

chemische signalen afgeeft die onvolwassen
haarkiemen in het aanhangsel stimuleren. Worden
deze "stamcellen" eenmaal gestimuleerd dan
migreren deze naar de papil en vormen ze een
nieuwe haarschacht die zowel naar boven als naar
beneden in de follikel groeit. (fig. 10)

Natuurlijk zal over Lavkers onderzoek
nog jaren gediscussieerd worden. Zijn
bewijsmateriaal schijnt tot de conclusie te komen
dat de haarpapil niet het enige "brein" van het haar
is. Als Lavkers conclusie juist is, dan zou het
bovenste gedeelte van de follikel (het gebied dat
het aanhangsel omvat) aange-merkt kunnen worden
als doelgebied voor elektrisch ontharen.
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Ontharingsspecialisten zijn niet de enigen
die geïnteresseerd zijn in de mysteries van
de follikel. Prominente kankerondezoekers
bestuderen de follikel ook. De mecha-
nismen die de celgroei stoppen en ervoor
verantwoordelijk zijn dat de haar in telogene
staat gaat zouden weleens het geheim in
zich kunnen dragen om de ongecontro-
leerde groei van cellen te stoppen!

BLIJVENDE CONTROVERSE

De voorgaande discussie geeft een stellig beeld
van de controverse en de complexiteit betreffende
haargroeimechanismen en geeft u waarschijnlijk
een onzeker gevoel over het onderwerp. U bent in
goed gezelschap, want zelfs de experts zijn het niet
met elkaar eens. Het precieze mechanisme van de
biologie van het haar blijft nog steeds een raadsel.

Ontharingsspecialisten raken soms in de
problemen als zij beweren dat een bepaalde theorie
over haargroei onbetwistbaar is. Foutieve interpre-
taties van theorieën leiden dan tot onjuiste
ontharingstechnieken. (Door de jaren heen heb ik
soms bizarre ideeën vernomen). Blijf open staan
voor het onder-werp, omdat de komende jaren
ongetwijfeld nieuw bewijsmateriaal zal verschijnen
dat van invloed zal zijn op het elektrisch ontharen.

ELIMINEER ALLE MOGELIJKHEDEN

Helaas kan de oorspronkelijke vraag van Hinkel :
"waar zit "het brein van het haar" niet duidelijk
beantwoord worden. Onze oorspronkelijke opzet
om het werkelijke doelgebied voor
ontharingsspecialisten te identificeren blijft
grotendeels onopgelost. In het licht van voorgaande
discussie blijft het echter een noodzakelijk kwaad
om meer dan alleen de papil te vernietigen.

Zoals we later in dit boek zullen zien,
coaguleren de gebruikte stroomsoorten in de blend-
methode het grootste gedeelte van de follikel: van
de anagene diepe papil tot de talgklier. Door de
blend-methode wordt inderdaad de gehele follikel
en niet alleen maar de papil gecoaguleerd en
vernietigd.

Tijdens mijn speech op een congres in
Nederland in 1982 bevestigde een Nederlandse
arts de fundamentele onenigheid over de blend-
methode op een hele simpele manier. De discussie
spitste zich toe op het te behandelen gebied. Ik
legde uit dat de blend-methode het grootste gedeelte
van de follikel coaguleerde. Iemand uit het publiek
vroeg naar de beoordeling van de arts van deze
"nieuwe" methode. In perfect Engels (gelukkig
voor mij) verklaarde hij het volgende:

"Kijk, ik ben er niet zeker van of mr. Bono's methode
daadwerkelijk de "hele" follikel coaguleert inclusief
de papil, bol en talgklier, maar áls dat zo is dan
moet je er gebruik van maken."

In die ene uitspraak ligt misschien de
verklaring voor het succes van de blend-methode.
We zullen misschien wel nooit weten waar "het
brein" van het haar precies ligt. Maar wat maakt het
uit? De blend-methode vernietigt simpelweg alle
mogelijkheden. De precieze locatie van het "brein"
is niet belangrijk omdat we bij vernietiging van het
grootste gedeelte van de follikel ongetwijfeld de
essentiële haar-groeicellen vernietigen, waar ze
zich ook maar bevinden. Voor de blend-methode is
dus de hele follikel het doelgebied!
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18. Montagna en Parakkal: The Structure and function of the
skin. (Academic Press, 1974), blz. 198-219.

Figuur 11
De follikel in het telogene groeistadium. Sommige auteurs
tonen de papil niet correct, alsof hij op de volle anagene
diepte zou blijven. In werkelijkheid beweegt hij zich naar
boven met de zich samentrekkende haarfollikel mee.

Juist:
de tekening toont de papil beneden en
buiten de follikel in het telogene stadium.

Niet juist:
de tekening laat de follikel
op volle anagene diepte zien.

DE PAPIL: EEN
BEWEGEND DOELWIT

Voor degenen die nog steeds niet overtuigd zijn dat
het grootste gedeelte van de follikel geëlimineerd
moet worden, is er een laatste argument—misschien
het beste. Laten we terwille van de redenering
veronderstellen dat de "alleen de papil" theorie
correct is: dat de papil alleen verantwoordelijk is
voor de haargroei en het enige doelgebied is van
elektrisch ontharen. Daaruit zou volgen, dat
automatische HF het beste zou werken, omdat
deze methode ontworpen is om alleen de papil te
coaguleren.

Echter, vele ontharingsspecialisten  die
deze methode gebruiken, veronderstellen dat de
papil op de plaats blijft en gemakkelijk te lokaliseren
is door de punt van de ontharingsnaald. Zij adviseren
je om in te steken tot anagene diepte, de papil te
lokaliseren en te vernietigen. Deze benadering is

echter onjuist. Vanwege onjuiste interpretaties van
medische afbeeldingen, veronderstellen heel veel
ontharingsspecialisten en schrijvers dat de papil
onbeweeglijk blijft: altijd op totale anagene diepte.
Diverse boeken hebben zelfs haardiagrammen
getekend die de overblijvende papil op onjuiste
wijze weergeven op de totale diepte, als de follikel
en het haar zich terugtrekken in de telogene fase.
(fig. 11)

De papil is echter een bewegend doel! Hij
beweegt met de zich samentrekkende telogene
follikel naar boven tot een hoogte van tweederde
van de oorspronkelijke follikel diepte.
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AUTO-HF BLEND
Blend vernietigt

de papil
Automatische HF
vernietigt de papil

Figuur 12
Het effect van de auto-
matische HF en blend-
methode op een follikel in
de volle de anagene fase.

BLENDAUTO-HF

Automatische HF
mist de papil.

De blend
vernietigt de papil

Figuur 13
Het effect van auto-
matische HF en de blend
op de follikel in de
 telogene fase.

weliswaar vernietigend, maar kan op een verkeerde
plek werken.

Het blijkt dat de blend-methode in staat is
om een haar in alle fasen te vernietigen: anageen,
catageen of telogeen. (Voor alle duidelijkheid: het
haarzakje kan niet vernietigd worden als het "knots-
haar" uit de follikel gevallen is, waardoor de follikel
niet te vinden is)

Samenvatting: naar alle waarschijn-
lijkheid is de papil het hoofddoel. Het probleem is
het lokaliseren en vernietigen van dit bewegende
doelwit. Ontharingsmethoden die de groeistadia
van elke follikel behandelen zijn succesvol, omdat
de papil, ongeacht zijn locatie, vernietigd wordt.
Tegelijkertijd worden ook andere "mogelijke
doelen" behandeld. Gelijkstroom (enkele of mul-
tiple naald) handmatige diathermie (lage stroom
en langzaam) en de blend-methode slagen er
allemaal in om de op totale diepte liggende follikel
te vernietigen. Zij elimineren dus alle moge-
lijkheden.

DE BEWEGENDE PAPIL

Veel ontharingsspecialisten houden geen rekening
met de bewegingen van de papil. Ze nemen aan dat
de papil op zijn plaats blijft, op een vaste
voorspelbare locatie. Maar dat is niet het geval, de
papil is een bewegend doelwit. Wie de stroom bij
de behandeling van een catagene of telogene follikel
dus alleen concentreert op anagene diepte zal de
papil zeker missen. (fig. 12 en 13).

Met andere woorden, een eend schiet je
niet met een kogel maar met een schot hagel! Als
je op een bewegend doel mikt moet je een groot
vernietigingspatroon creëren. De blend-methode
produceert in de follikel een groot vernietigend
patroon.

Terug naar Hinkels eerste vraag: "Als je
alleen de papil hoeft te vernietigen, waarom groeit
het haar dan terug?" Het antwoord wordt nu
duidelijk. Het haar groeit terug omdat automatische
diathermie de papil soms totaal mist. De stroom is
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VROEG
ANAGEEN ANAGEEN CATAGEEN TELOGEEN

papil

Figuur 14
De bewegende papil: De papil is een
bewegend doel. De papil beweegt op
en neer met de follikel mee.

Steek in tot op volle anagene
diepte in alle follikels: ana-
geen, catageen en telogeen.

papil

papil

papil

Bij het assisteren van een chirurg bij
haartransplantaties heb ik geëxperimen-
teerd met schedelweefsel en ontdekt dat
"het voelen van de papil" geen garantie
geeft voor nauwkeurigheid. Bij de insteek
met een ontharingsnaald in anageen
schedelhaar heb ik gezien dat de naald op
ongeveer driekwart van de diepte blijft
steken: boven de papil dus. Tegelijkertijd
wordt de oppervlaktehuid met de naald
naar beneden getrokken. Als de naald
follikelweefsel passeert, neemt blijkbaar
de hoeveelheid voelbare frictie toe, die de
afdaling van de naald naar de papil
vertraagt. Deze weefsel "weerstand" of dit
"gevoel" zou kunnen worden aangezien
voor de bodem van de follikel.

Als je bovenstaande illustraties bekijkt,
stelt u zich de naald dan voor alsof die ingestoken
was tot op de volle anagene diepte van elke follikel.
De blend-stroomsoorten vernietigen het grootste
gedeelte van de follikel, ongeacht het groeistadium.
Dus wordt de papil en elk ander doelgebied
vernietigd (fig.14).

Commentaar: sommige ontharings-
specialisten zeggen dat je de bodem van een follikel
kunt voelen met de naald en derhalve de papil kunt
lokaliseren in elk groeistadium: anageen, catageen
of telogeen.

Ik kan deze techniek niet accepteren omdat
ik waarschijnlijk zelf nooit in staat ben geweest de
bodem van de follikel te voelen. Deze techniek is
eigentijk niet objectief te controleren. De ene
persoon kan een andere "gevoeligheid" hebben
dan de andere. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat
de hele basis van een "knotshaar" in een telogene
follikel uit een harde keratineachtige structuur
bestaat. Het is dus erg aannemelijk dat "het gevoel
met de naald" deze harde massa aanziet voor de
bodem van de follikel.

Als u echt de bodem van een telogene
follikel zou voelen en slechts zou insteken tot die
diepte, dan zou u de papil missen. In de telogene

fase ligt de papil lager en buiten de follikel (fig.11).
In hoofdstuk 4 wordt ook uitgelegd dat een ondiepe
insteek de HF sterk verhoogt in de follikel. Als u
dus insteekt tot telogene diepte zonder eerst de
stroomsterkte te verlagen bestaater grote kans op
een overbehandeling van de huid.

Zoals we zullen zien, is het echt meten van
de anagene diepte en dan insteken tot die
vastgestelde diepte de meest wetenschappelijke
benadering.
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2
Hoofdstuk

Er was eens een haas die een schildpad belachelijk
maakte omdat hij zo langzaam was. "Luister," zei
de schildpad, "ik wed dat ik een hardloopwedstrijd
van je win." De haas moest lachen om het idee en
ging akkoord met de wedstrijd.

Eindelijk brak de dag van de wedstrijd
aan. Ze startten allebei tegelijk, maar de haas lag al
snel zo ver voor dat hij besloot om uit te rusten; viel
hij in slaap. Ondertussen bleef de schildpad door-
ploeteren en bereikte de finish op tijd. Tenslotte
werd de haas met een schok wakker en rende op z'n
hardst om alleen nog maar te kunnen constateren
dat de schildpad de wedstrijd al gewonnen had!

Jarenlang vonden veel blend-
ontharingsspecialisten het heel vervelend als de
gebruikers van de automatische diathermie de
blend-methode als de "langzame methode."
bestempelden. Het klopt dat snelle diathermie (of
de automatische HF) meer haren per uur verwijderd,
nochtans is de nagroei vaak behoorlijk. In
tegenstelling daarmee neemt de blend-methode
voldoende tijd om elke follikel te vernietigen,
waardoor de nagroei minder is.

Zoals de schildpad de wedstrijd door
volharding won zal de blend-methode feitelijk de
snellere methode blijken te zijn. Als u dit sleutelcon-
cept goed voor ogen houdt, wordt u een voortreffe-
lijke blend-ontharingsspecialist: haast je niet of
probeer niet tijdens één afspraak te veel haren te
verwijderen. Neem de tijd die nodig is om elk haar
definitief te verwijderen. Wees als de schildpad—
volhardend, bestendig en grondig.

Moraal: "Langzaam en gestaag wint het altijd."
- Aesop, 620-560 V.C.

DE ESSENIËLE BLEND
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"The ability to simplify means to eliminate the unnecessary
so that the necessary may speak." - Hans Hofmann, 1967

Het volgende is een overzicht van de blend-
methode. Het is de bedoeling dat u een beetje het
gevoel gaat krijgen wat de blend-methode
beoogtontwikkel een visueel beeld van de proce-
dure. Probeer u de beginselen eigen te maken en u
zult de rest van dit boek gemakkelijk begrijpen.

FUNDAMENTELE DOELEN

De ontharingsspecialist heeft twee doelen. Het
eerste is om het haar uit te schakelen door het
doelgebied te vernietigen d.w.z. het grootste
gedeelte van de follikel. Het tweede: de huid
beschermen tegen onnodige beschadiging en
schoon, zacht en mooi te houden.

Om dit doel te visualiseren, ziet de blend-
ontharingsspecialist het haar en de follikel als een
mechanische eenheid. Deze structuren zijn
weliswaar bijzonder complex en voortdurend aan
verandering onderhevig. In behandelingsopzicht
is het echter het beste om deze structuren
gemakshalve als onderdelen te zien. Het volgende
is een korte beschrijving van de basiselementen
waaruit deze onderdelen bestaan.

BASISELEMENTEN

De haarschacht is een kolom bestaande uit sterk
vezelachtig proteïne met externe schubben die
naar boven wijzen en aan de follikel bevestigd zijn.
De bol aan de basis van de anagene haarschacht is
het gebied van de celreproductie die zowel de
haarschacht als de omliggende binnenste
wortelschede genereert. (fig. 1-A).

De haarschacht en de bol vormen het
zogenaamde "haar." Andere aangrenzende
structuren worden technisch gedefinieerd als "de
follikel".

De binnenste wortelschede en de schubben
van de haarschacht grijpen in elkaar. (fig. 1-B) De
buitenste wortelschede omringt de binnenste
wortelschede en verbindt zich ermee (fig. 1-C). De
buitenste wortelschede lijkt doorzichtig en
glasachtig. Als je een anagene haar elektrisch
epileert of uittrekt, verwijder je de haarschacht,
bol, binnenste wordtelschede en het grootste
gedeelte van de buitenste wortelschede.

De huidschede omhult het haar en de
schedes. Deze vezelachtig structuur is veel sterker
dan de buitenste wortelschede en bevat grote
hoeveelheden zenuwen en bloedvaten— inclusief
de papil van het haar. De huidschede1 en de papil
kunnen niet naar buiten getrokken worden.
(fig. 1-D).

Figuur 1
A) haarschacht en bol,
B) binnenste wortelschede,
C) buitenste wortelschede,
D) huidschede,
E) talgklier en epidermis. De pijl laat
zien dat de buitenste wortelschede
en de epidermis hetzelfde zijn.
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Figuur 2

Tenslotte omhult de huid de follikel (fig.1-
E). U ziet dat de epidermis (opperhuid) ononder-
broken verbonden is met de buitenste wortelschede.
Behalve een paar kleinere verschillen in de cellen
zijn de epidermis en de buitenste schede identiek.
Om deze reden wordt de follikel soms een inkeping
in de opperhuid genoemd.

De keratineachtige laag
ligt op eenderde boven de bol.
Hier ondergaat het haar een com-
plex biochemisch proces,
genaamd keratinisatie.2 Het
product van dit proces is een
hard maar toch plooibaar
vezelachtig materiaal, keratine
(zoals van de nagels). Onder de
keratine zone blijft het haar zacht
en pappig. Boven deze zone
wordt het haar wezenlijk harder
en stevig
(fig. 2).

Melanocieten zijn pig-
ment dragende cellen, die in de
bol voorkomen en melanine
(kleurstof) in de cellen, die de
haarschacht opbouwen, ver-
anderen. In catageen en telogeen wordt de bol een
warrig groepje cellen en de melanineproductie
houdt op. Vandaar dat de haarschacht in catageen
en telogeen lichter van kleur wordt. (Als de basis
van een haar van vergelijkbare afmeting lichter
verschijnt dan de nabij gelegen haren mag u
aannemen dat het in catagene of telogene fase
verkeert.)

HAARWORTEL

Wetenschappelijke afbeeldingen van haren en delen
van de follikel laten vaak een zogenaamde
haarwortel zien. Het haar heeft echter niet echt
wortel.

Een wortel is een gedeelte van een plant—
een onafhankelijk organisme. Een wortel verankert
een plant en absorbeert voedingsstoffen en vocht
uit de grond.4 Een haar is zeker geen onafhankelijk
organisme. Een haar is eigenlijk het eindresultaat
van celactiviteit van de huid. Als een boom zoals
een haar zou zijn, zou de aarde de boom creëren.
De boom zelf zou levenloos, uitgedroogd materiaal
zijn.

Als mensen een haar uittrekken en naar de
onderste structuur kijken, noemen zij dat een
wortel—omdat het op een wortel lijkt. De
verwarring ontstaat als deskundigen de echte
betekenis van deze analogie geven. Zij definiëren
de haarwortel ofwel als papil, bult, bol of schede.
Zulke specifieke definities zijn mal omdat
"haarwortel" gewoon beeldspraak is.5 Maar het
concept is weliswaar bruikbaar.

Het is beter om de term "haarwortel" te
gebruiken dan om alle structuren die met de haar
worden uitgetrokken apart te benoemen.
In anageen bestaat de haarschacht uit de onderste
schacht, de bol en de schede. In catageen en telogeen
zijn de schedes verdwenen en de bol afwezig, maar
er is nog steeds een "wortel." Bekijk de haarwortel
niet als echt. Gebruik hem als bedoeld: het is de
structuur die meegetrokken wordt met de
haarschacht.

De term follikel is ook verwarrend. Wij
denken meestal over de follikel als onlosmakelijk
verbonden met de huid. Maar de schedes zijn deel
van de follikel en vormen ook de haarwortel—dat
wat uitgetrokken, kan worden. Als een haar wordt
uitgetrokken wordt dus ook een gedeelte van de
follikel eruit gehaald.(fig.3)

1 De huidschede wordt ook bindweefselschacht genoemd.
2 De haarschacht en de binnenste wortelschede beginnen bij
de bol te keratiniseren, maar blijven relatief zacht tot aan de
keratinezone. De buitenste wortelschede keratiniseert bij de
istmus.
3 Melanocyten komen ook in de huid voor (in de basaallaag van
de epidermis). Gestimuleerd door zonlicht (of een ontsteking)
“verplaatsen” zij pigment naar de epidermale cellen en veroor-
zaken een bruine kleur.
4 van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal.
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Figuur 3
De buitenste wortelschede is een vervolg van de “kiem” laag van de epidermis. Wordt een haar met een pincet uitgetrokken
of elektrisch geëpileerd, dan wordt het grootste gedeelte van de buitenste wortelschede gescheiden van de huidschacht
(bindweefselschacht) bij het vitreuze membraan. Zo wordt dus een groot gedeelte van de buitenste wortelschede met het
haar verwijderd. (Opmerking: het vitreuze membraan is blijvend en ligt onder de epidermis. Het wordt dan echter het
“epidermaal basaalmembraan” genoemd). Wetenschappelijke studies laten zien dat de epileernaald ingestoken in het
onderste 2/3 gedeelte van de follikel, onder de opening van de talgklier, door de cellen snijdt van de buitenste wortelschede.
De naald wordt niet “tussen de weefsels” gestoken zoals wordt aangenomen. Microscopische onderzoekingen laten een
kloof zien in de buitenste wortelschede, door de naald. (Zie de onderzoekingen door Dr. James E.Schuster, die later in dit
boek nauwkeurig omschreven worden.)

2 - De Essentiële Blend-Methode
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6 Deze definities zijn in overeenstemming met het gebruik van
deze termen door de meeste elektrologen. De technische
definities stemmen hiermee echter niet overeen.
7 Hoewel ze in uiterlijk verschillen, hebben anagene en telogene
haren beide een "wortel".

ONDERDELEN

Beter dan om elk haar en follikeldeel te specificeren,
vereenvoudigen ontharingsspecialisten het
gangbare woordgebruik. Deskundigen combineren
verschillende delen in
gemakkelijk te begrijpen
onderdelen.6

De follikel is de
kokerachtige behuizing
van het haar in de huid.
Om verwarring te
voorkomen nemen we
aan dat de follikel niet
geëpileerd wordt met het
haar. We zien de wortel
als de gehele basis-
structuur die aan de
follikel bevestigd is en
met het haar geëpileerd
wordt.7 De termen haar
en haarschacht worden
als synoniemen gebruikt.
Derhalve zijn de hoofd-
onderdelen: haar, wortel
en follikel (fig. 4).

HET ANKER

De haarwortel verankert het haar natuurlijk met de
follikel—maar het bovenste gedeelte van de wortel
is het werkelijke anker.

Het anagene anker: onder de keratine-
achtige zone is het haar week en zwak gehecht.
Boven de keratinezone is het haar hard en verbonden
met de wortel. De wortel is onlosmakelijk verbon-
den met de epidermis en zit stevig vast aan de
huidschede. Zo verankert de gehele wortel boven

de keratinezone het haar. Als een haar wordt
uitgetrokken maakt de wortel zich los van de
huidschede en scheurt los van de epidermis.

Je hoeft maar een elektrisch geëpileerd
haar te vergelijken met een uitgetrokken haar om
het bovenste wortelanker waar te nemen. Een
elektrisch geëpileerde haar laat een wortel zien die
geheel intact is omdat het gehele verankerings-
apparaat vernietigd is—het haar laat moeiteloos
los.

De wortel van een uitgetrokken haar
verschijnt soms naar beneden geduwd aan de
haarschacht - als een sok die naar beneden gezakt
is langs je been (fig.5). Omdat de wortel aan de
epidermis gehecht is, kan een gedeelte van de
bovenste wortel naar beneden geschoven zijn en
losgetrokken als het haar met een pincet wordt
uitgetrokken. Niet verwonderlijk dus dat deze
situatie het breekpunt genoemd wordt.

Bovendien zult u  zien dat het onderste
gedeelte van de wortel (voora -de buitenste
wortelschede) vaak mist. (fig. 5). Als het haar eruit
getrokken wordt met een pincet laat het kwetsbare
onderste stukje haar los en blijft het onderste
wortelgedeelte in de huid achter.

Het bovenste
wortelgedeelte is een
stijf gedeelte van de
epidermis en het
verbindt het haar
stevig met de follikel.
Het bovenste wortel-
gedeelte is het bona-
fide anker.

Figuur 4

Figuur 5
De wortel van een uitgetrokken haar ziet
er naar beneden geduwd uit en het
onderste stuk van de wortelschede mist.
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Doe dit kleine experiment: Trek een dikke
baardhaar met een pincet uit. (Als u geen
baard hebt wil uw echtge Opmerking zich
misschien wel beschikbaar stellen.) Houd de
haarschacht vast en leg de haarwortel op uw

vinger. U zult zien dat het onderste gedeelte van de
wortel week en vochtig is maar het bovenste gedeelte
hard en onbuigzaam—net als plastic. Dit bovenste
gedeelte van de wortel verankert het haar stevig.

Het telogene anker: bestudering van de
telogene fase bevestigt ondubbelzinnig dat
hoofdzakelijk het bovenste wortelgedeelte het haar
verankert.

In de telogene fase gaat de hele onderste
haar-structuur achteruit. De wortel trekt zich terug
en functioneel verdwijnt de
bol. Toch houdt het haar zich
hardnekkig vast omdat het
fundamentele verankerings-
mechanisme perfect intact is.
(fig.6).

Het is intrigerend dat
deze hoofdverankerings-
structuur geheel in de
permanente sectie van de
follikel ligt. Zo blijken ook
delen die verwant zijn aan de tijdelijke sectie
minder belangrijk als verankeringsmechanisme.

Figuur 6
Alle verankerings-
mechanismen (zoals het
breekpunt) zijn intact.

DE GEVARENZONE

Net als het haar en de follikel is de huid een
opmerkelijk complexe structuur. Voor de
behandeling hoeven we echtermaar rekening alleen
te houden met een aantal hoofdzaken. Ook hier
combineren we wezenlijke gedeelten tot eenvoudig
bruikbare onderdelen.

Het bovenste gedeelte van de huid en de
opperhuid—feitelijk alles boven de talgklier—
noemen we de "gevaren zone." Als de stroom
omhoog kruipt en deze zone verwoest kunnen
zichtbare littekens het gevolg zijn.

Littekenweefsel vervangt elke behandelde
follikel. Als de follikel echter op de juiste manier
behandeld is, vormt littekenweefsel zich hoofdzake-
lijk in het onderste gedeelte van de follikel. Is de
opperhuid ernstig beschadigd, dan kan
littekenweefsel zich in het bovenste gedeelte van
de follikel vormen. Alhoewel de opperhuid altijd
over het beschadigde weefsel heen groeit, is het
littekenweefsel eronder zichtbaar. (De opperhuid
heeft slechts de dikte van een potloodlijntje). Als
dit gebeurt heb je een zichtbaar litteken dat eruit
ziet als een wit plekje.

Beschadiging aan de opperhuid alleen is
niet kritiek. Verbranding van melanocieten in de
basaallaag kan echter hyperpigmentatie (donkere
vlekjes) veroorzaken waarvan het maanden duurt
voor ze verdwijnen. Evenzo kan ernstige
beschadiging ook tijdelijke hypopigmentatie
veroorzaken (witte plekjes).
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Aanzienlijke weefselschade zonder grote
kosmetische consequenties kan zich voordoen
onder de gevarenzone. Dr. Bouman bijvoorbeeld,
knipt hele secties van de subcutis weg, samen met
de haarbolletjes.8 En toch is het enige litteken dat
na zijn chirurgische verwijdering van baardhaar te
zien is, de incisie waar hij in de huid snijdt.

Vergelijkbaar verwijdert liposuctie
aanzienlijke hoeveelheden onderhuidsvetweefsel
en toch blijft er tenslotte maar een klein 1.5 cm lang
litteken over. Ook hier is het litteken alleen daar
waarneembaar waar de chirurgische instrumenten
de huid doorsnijden. Op dezelfde manier beschadigt
juist uitgevoerde elektrische epilatie alleen de dieper
gelegen weefsels; de opperhuid wordt niet
beschadigd en produceert derhalve geen litteken.

HET DILEMMA

Het dilemma is dat je het doelgebied moet vernieti-
gen—de hele follikel onder de talgklier—zonder
de gevarenzone te beschadigen (fig. 7). Dit lijkt
een schier onmogelijke zaak aangezien het te
behandelen gebied onder de huid ligt en totaal
onzichtbaar is. Dit dilemma zou alleen opgelost
kunnen worden als we op een of andere manier
onder de huid zouden kunnen kijken om alleen het
doelgebied te coaguleren.

DOELGEBIED

GEVAREN-
ZONE

Het is frappant dat de blend-methode je in
de gelegenheid stelt onder de huid te "kijken" en de
plaatsbepaling van de vernietigende stroom te
controleren. Je bent in staat het totale doelgebied te
coaguleren zonder de gevarenzone te vernietigen.
De blend-methode is in staat dit schijnbaar
onmogelijke stukje werk te verrichten door de
structuur van het haar, "wortel" en follikel zelf te
bewerken.

Voor de blend-methode is het enige echt
belangrijke onderdeel de locatie van het
zogenaamde anker. Het anker ligt compleet in het
doelgebied en onder de gevarenzone (fig. 8). De
blend-methode maakt gebruik van deze "toevallige"
omstandigheid.

8. zie blz Bouman chirurgische verwijdering van desubdermale
laag.

Figuur 7
Het doelgebied moet gecoaguleerd worden om
het haar uit te schakelen. Maar vernietiging van
de “gevarenzone” kan resulteren in littekens.
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Figuur 8
Zowel in de anagene, catagene en telogene fase is het anker
hetzelfde: het ligt compleet binnen het doelgebied en onder de
gevarenzone. Het kritieke punt ligt tussen deze twee secties.

PROGRESSIEVE EPILATIE

Progressieve elektrische epilatie, ofwel de
tweehandige techniek, gebruikt het anker om onder
de huid te "kijken". Deze techniek bepaalt wanneer
de stroomsoorten het doelgebied behandeld hebben,
maar de gevarenzone nog niet onherstelbaar
beschadigd is.

Progressieve epilatie wordt op de volgende
manier toegepast. U maakt een insteek tot de volle
anagene diepte—of het haar nu anageen, catageen
of telogeen is. (U doet dit omdat u de exacte
locatie—zoals de papil—van het doelgebied niet
kent. U weet echter dat het gehele doelgebied, in
elk groeistadium, ergens tussen vol anageen en de
top van het anker ligt.)

Met uw andere hand hou je het haar met de
pincet vast. U zet de stroom aan. Coagulatie begint
aan de punt van de naald en klimt naar boven in een
peervormig patroon.9 Met de stroom aan voel je
zachtjes aan het haar. Als het anker voelt u los laat,
wordt het haar geëpileerd en de stroom
uitgeschakeld—het haar is behandeld.

Als het anker los laat weet u twee dingen.
Ten eerste, het hele doelgebied, tweederde van het
onderste gedeelte van de follikel, is gecoaguleerd.
Ten tweede, de stroom heeft de gevarenzone,
eenderde van het bovenste gedeelte van de follikel,
nog niet bereikt. Inderdaad heeft de stroom het
zogenaamde kritieke punt—tussen doelgebied en
gevarenzone—bereikt. De stroom wordt dan
uitgeschakeld want u hebt genoeg gedaan om het
doelgebied te vernietigen en om de huid te
beschermen tegen overbehandeling en onnodige
schade (fig.8).

9 Afhankelijk van de gebruikte sterkte klimt de stroom in 4 tot 20
seconden tot het kritieke punt. Hogere stroom veroorzaakt een
snellere stijging.

Steek de naald in
tot anagene diepte

bij alle follikels
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epidermis

capillair

dermis

follikel

Figuur 9
In de anagene fase stijgt de stroom naar het kritieke punt,
coaguleert het doelgebied en maakt het anker los—de gevaren-
zone is onbeschadigd. In de telogene fase krimpt de follikel
maar het anker, doelgebied en gevarenzone blijven. Dus is de
procedure dezelfde.

ANAGEEN

Figuur 10
Een behandelde en lege follikel trekt onmiddellijk samen.
Merk de gecoaguleerde huid en huidschede op.

De huid is veerkrachtig en elastisch. Nadat
de follikel gecoaguleerd is en het haar geëpileerd,
trekt daarom de lege follikel zich onmiddellijk
samen (fig.10). Het behandelde weefsel geneest en
vormt een microscopisch flexibel litteken. Omdat
dit soepele littekenweefsel duidelijk onder de epi-
dermis ligt, is het onzichtbaar.

TELOGEEN

GROEISTADIA

Progressieve epilatie is in alle groeistadia succesvol.
In anagene fase steek je tot de totale follikeldiepte
in. De stroom klimt omhoog, vernietigt het
doelgebied en het anker laat los (fig. 9).

In catagene en telogene fase is de follikel
samengetrokken, maar volgt u dezelfde procedure.
U steekt in tot de volle anagene diepte en geeft de
stroom de kans om op te klimmen naar het kritieke
punt. Het anker laat los en het haar laat zich
makkelijk epileren. Ook hier is het doelgebied
vernietigd maar de gevarenzone beschermd.
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Figuur 11
progressieve epilatie wordt ook wel
“tweehandige” techniek genoemd.

Leerlingen vragen zich vaak af waarom de
geëpileerde haarwortel onbeschadigd ver-
schijnt bij de blend-methode. Bedenk dan
dat de follikel vochtig maar de wortel relatief
droog is. Zoals elke elektrische stroom
vloeit de blend-stroom het vochtigere
middelste gedeelte in. De follikel absor-
beert dus bijna alle vernietigende energie.

KUN JE BLEND-METHODE ZONDER DE
TWEEHANDIGE TECHNIEK TOEPASSEN?

Om de een of andere reden willen startende
ontharingsspecialisten de blend-methode toepassen
zonder gebruik te maken van de progressieve
epilatietechniek. Helaas gebruiken veel ervaren
ontharingsspecialisten een blend-apparaat zonder
gebruik te maken van de tweehandige techniek.
Laat ik een noodzakelijke verklaring afleggen: Als
je geen gebruik maakt van de tweehandige techniek
pas je de blend-methode niet goed toe. Progressieve
elektrische epilatie is het fundament van de blend-
methode (fig.11)

Hoe moeilijk of ongemakkelijk het ook is
om de progressieve epilatie aan te leren, u moet het
leren! De procedure is in het begin moeilijk maar
denk aan het alternatief. Zonder deze techniek zul

je er nooit zeker van zijn of het doelgebied grondig
vernietigd is. Je kunt nooit weten of de stroom
begonnen is met het vernietigen van de
gevarenzone. Je verhoogt de kans op nagroei en op
littekens als je deze techniek niet gebruikt

Progressieve epilatie zal uitvoerig
besproken worden in het handleiding gedeelte van
dit boek. U kunt beter nu reeds definitief besluiten
om u deze wezenlijk belagrijke vaardigheden eigen
te maken.



41

THE CURRENTS



42

E=
M

C2



43

Hoofdstuk

3GELIJKSTROOM

Laten we dit gedeelte beginnen met een klein
experiment. Neem een potlood en laat het dan los.
U ziet dat het potlood valt. Simpel toch? Vraag u
zichzelf nu af: hoe komt het dat het potlood naar
beneden valt en niet omhoog? De vraag schijnt
belachelijk. Het is duidelijk, dat komt door de
zwaartekracht. Maar wat is zwaartekracht?
Wederom, de vraag lijkt voor de hand te liggen.
We weten allemaal wat zwaartekracht is. Of toch
niet?

Albert Einstein, de grootste geest van de
20e eeuw, was niet in staat om zwaartekracht
volledig te omschrijven of volledig te begrijpen.
Met licht, magnetische kracht en elektriciteit verg-
ing het hem al net zo. Feitelijk besteedde hij het
grootste gedeelte van zijn leven aan het onderzoeken
van deze natuurkrachten.

Alle natuurkrachten zijn mysteries. We
kunnen deze krachten meten en gebruiken; we
kunnen theorieën ontwikkelen om ze te
beschrijven—maar we weten niet werkelijk wat ze
zijn. Het natuurlijke fenomeen van de elektriciteit
wordt gebruikt door ontharingsspecialisten, maar
niemand weet echt wat het is.

"De grootste waarheid die we kunnen ervaren is het
mystieke. Het is het basisgevoel dat aan de wieg staat
van echte kunst en wetenschap." - Albert Einstein
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"Er worden zoveel geheimen blootgelegd, dat we niet meer in het onbekende
geloven. Maar het zit zich daar nog steeds te verkneukelen."

 - H.L.Menken, 1956

3 - Gelijkstroom

Figuur 1
Het atoom is opgebouwd
uit 'subatomaire' deeltjes.

Mensen die gaan leren elektrisch te
ontharen krijgen het altijd benauwd als de
onderwerpen elektriciteit en stroomsoorten aan de
orde komen. Niet nodig! We moeten hoofdzakelijk
weten wat de stroom doet; niet wat het is. Het
volgende is een vereenvoudigde uitleg van
elektriciteit. Maar bedenk wel dat het net als alle
verklaringen van de natuur-krachten slechts theorie
is.

Commentaar: het primaire operationele
gereedschap van de ontharingsspecialist is de
stroom en de naald. Deze benodigdheden zijn geen
onafhankelijke elementen, maar horen bij elkaar.
De variabelen, zoals de afmeting en vorm van de
naald en de diepte van de insteek, veranderen de
wijze waarop de stroom de follikel oplost, "kookt"
en definitief uitschakelt.

De stroomsoorten en de naald vormen dus
een bij elkaar horend stuk gereedschap. Samen
vormen zij een werkeenheid die de follikel
vernietigt. De meeste ontharings-specialisten
hechten niet voldoende waarde aan het belang van
een juiste naaldkeuze voor het gestelde doel, de
verschillende variaties in naalden wordt vaak
genegeerd. De volgende hoofdstukken beschrijven
de stroomsoorten en de naald en geven een aanzet
om hun unieke onderlinge afhankelijkheid duide-
lijk te maken.

DEELTJESTHEORIE

Niemand weet precies wat elektriciteit is, maar er
is een eenvoudige manier om er een beeld van te
geven d.m.v. de deeltjes of elektrontheorie.

De basiseenheid van alle materie is het
atoom. (fig. 1). De kern (het centrum) van het
atoom bestaat uit deeltjes die protonen en neutronen
genoemd worden. (Protonen zijn positief en
neutronen neutraal geladen). Negatief geladen
deeltjes die rond de kern draaien noemen we
elektronen. Elektronen kunnen naar andere atomen
overspringen, zij kunnen dus zich dus verplaatsen.

De activiteit van de elektronen is
elektriciteit. Als elektronen zich verzamelen op
een object, als je bijvoorbeeld over je
vloerbedekking wrijft, wordt de elektriciteit
"statisch," niet meer bewegend. Als elektronen
door een elektriciteitscentrale opgewekt worden
en door kabels gestuurd, noemt men de elektriciteit
bewegend of "dynamisch." Stel u, onafhankelijk
van welke situatie dan ook, de elektronen gewoon
voor als heel kleine deeltjes of balletjes met een
negatieve lading. De manier waarop deze balletjes
zich bewegen bepaalt de verschillende soorten
elektriciteit.
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3. John Fantz: The Fantz Guide to Electrology, History of
methods and Technique," (Laurel, 1983), blz.13-15.
Ook: "St.Louis Clinical Record," Vol.II, Okt. 1875, no.7, Het
originele rapport van Dr. Michel over elektrolyse voor ontha-
ring. De foto op deze blz. is met welwillende toestemming van
John Fantz gebruikt.

1. DC (Direct Current = gelijkstroom) wordt ook Galvanische
stroom genoemd, naar Luigi Galvani, de ontdekker van
gelijkstroom.
2. Elektronen bewegen natuurlijk niet als onafhankelijke deeltjes.
Maar de elektronen worden in de draad en cliént van atoom
naar atoom verplaatst. Elektronen bewegen op die manier dus
in een voortdurende stroom.

Figuur 2
DC (Direct Current = gelijkstroom)
beweegt zich maar in een richting.

GELIJKSTROOM

Met de deeltjes theorie kunt u gelijkstroom (DC =
Gelijkstroom)1 gemakkelijk visualiseren. Stel ueen
plastic buis vol met hele kleine balletjes (negatief
geladen elektronen) voor. U duwt een balletje aan
een kant erin en, aan de andere kant valt er een
balletje uit. (fig. 2). Het doet er niet toe hoe lang de
buis is—elke keer dat een balletje erin gedaan
wordt, valt er aan de andere kant eentje
uit.

Op dezelfde manier produc-eert
het blend-ontharingsapparaat elektronen
die door een draad (onze imaginaire
buis) in de naald, door de cliënt en uitein-
delijk terug naar het apparaat geduwd
worden. Omdat de elektronen alleen maar
één richting uitgaan wordt, de elektri-
citeit gelijk-stroom genoemd, (of DC)2.

Alhoewel DC (gelijkstroom) al
meer dan honderd jaar gebruikt wordt, is
er wezenlijk weinig ver-anderd. In het
begin werd de stroom van DC-elektronen
opgewekt door een natte celbatterij, later

door een droge celbatterij. Nog later werd gebruik
gemaakt van vacuüm buizen, transistors en tenslotte
ontstond de techniek van het geïntegreerde circuit.
Van welke techniek ook gebruik gemaakt wordt,
de eigenlijke gelijkstroom blijft echter dezelfde:
een stroom van elektronen in één richting.

DE HISTORISCHE STROOM

De historische elektrische stroom
van ons beroep is gelijkstroom. In
1875 was Dr. Charles E. Michel uit
St. Louis de eerste die gelijkstroom
gebruikte om haren definitief te
verwijderen.3 Met gebruik van een
enkelvoudige naald verwijderde hij
wimpers die naar binnen groeiden
op de oogleden van zijn patiënten.
Dr. Michel verdient erkenning voor
de lancering van ons vak dat zo
(elektrology) wordt genoemd door
de elektrolysereactie van gelijk-
stroom.

Charles E. Michel, MD
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Figuur 3
Gelijkstroom die door een zoutwater-
oplossing gestuurd wordt.

Figuur 4
Gelijkstroom die door het
lichaam van de cliënt gaat.

4. De negatieve pool heeft teveel negatief geladen elektronen,
we noemen dat een negatieve lading. De positieve pool heeft
een tekort aan elektronen en heeft daarom een positieve
lading.

DE ELEKTROYSEREACTIE

Leidt men elektronen van gelijkstroom door een
zoutwateroplossing, dan worden de moleculen van
het zout en het water chemisch opnieuw
gerangschikt en vormen ze nieuwe substanties.
Zout (NaCl) en water (H2O) worden veranderd in
natrium hydroxyde (NaOH), chloor gas (Cl2) en
waterstof (H2). Deze reactie heet elektrolyse.

De term elektrolyse komt van "elektro" en
"lysis." In 1563 ontdekte de fysicus William Gil-
bert dat, als je over barnsteen wrijft, het bepaalde
lichte objecten aantrekt. Het Griekse woord voor
barnsteen is "elektron." Gilbert gebruikte dus de
term elektrische aantrekkingskracht en voegde
"elektron" en "elektriciteit" toe aan onze taal. Het
Griekse woord "lysis" betekent desintegratie of uit
elkaar vallen. Daarom betekent "elektrolyse" uit
elkaar vallen door elektriciteit.

Elektrolyse kan met behulp een gewone
batterij gedemonstreerd worden (fig. 3). Aan de
uiteinden van een batterij worden twee metalen
plaatjes bevestigd en vervolgens in zout water
gedaan. Elektronen stromen van de negatieve pool
door het zoute water naar de positieve pool. In het
water vindt een chemische reactie plaats door de
vorming van natrium hydroxyde, chloor en
waterstof.

Dit is precies wat er gebeurt tijdens het
ontharen. (fig. 4). Het ontharingsapparaat
produceert elektronen die door de draad geduwd
worden, door de cliënt weer naar de machine. Je
ziet dat de beweging van de elektronen op gang
komt bij de negatieve pool en terugkeert bij de
positieve pool.4 Net als bij het experiment met de
batterij wordt natrium hydroxyde geproduceerd
aan de negatieve pool (de naald).
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NATRIUM-HYDROXYDE: LOOG

De gewone naam voor natrium-hydroxyde is loog.
Het is een heel erg bijtende substantie die menselijk
weefsel "oplost" en vloeibaar maakt. Ontstoppings-
middelen voor bijvoor-beeld de gootsteen bevatten
meestal loog. U kunt het effect van loog op weefsel
zien door een simpel experiment uit te voeren. Leg
een droge loogkristal op een vochtige rauwe bief-
stuk. U zult zien dat het loog binnen een paar
minuten het vlees "oplost" en een kleine waterige
afdruk achter laat.

Omdat ons lichaamsvocht grote
hoeveelheden zout water bevat, wordt het loog
rond de naald (negatieve pool) in de follikel snel
gevormd. In de follikel wordt slechts een minus-
cule hoeveelheid loog gevormd. Maar de follikel
is ook maar een hele kleine structuur en er wordt
genoeg loog geproduceerd om de haarproducerende
cellen te vernietigen. Wordt de stroom afgezet,
dan wordt het loog direct geneutraliseerd door het
lichaam.

WATERSTOF EN CHLOORGAS

Tegelijk met het loog wordt rond de naald waterstof
en chloorgas geproduceerd, maar dit heeft weinig
gevolgen voor de behandeling. Het karakteristieke
"schuim van waterstof en loog" ziet u uit de follikel
ontsnappen. Dit schuim wordt door deskundige
ontharings-specialisten soms gebruikt om in de
blend-behandeling de juiste hoeveelheid ge-
lijkstroom te bepalen.

Het chloorgas wordt aan de positieve
elektrode in de hand van de cliënt geproduceerd en
verdwijnt zonder gevaar in de lucht. Een gedeelte
van het chloorgas verbindt zich chemisch met
vocht (water) in de hand en vormt hydrochlorine-
zuur (HCl). De zuurconcentratie is echter zwak en
geeft zelden irritatie.

Figuur 5
Chemische formule voor elektrolyse. Zout en watermoleculen ioniseren als er
DC stroomt. Ionen hergroeperen en vormen waterstof, chloorgas en loog.

Pool, uitgang en elektrode zijn synoniemen:
plaats van de uitgang van een negatieve of
positieve lading. In elektrisch ontharen is de
"pool" de positieve of negatieve uitgang.
"Elektrode" refereert aan het gebruikte
instrument. De positieve elektrode is de
elektrode met de spons eromheen die in de
hand gehouden wordt, ook wel de "inactieve
elektrode" genoemd. De negatieve
elektrode is de naald zelf, ook wel "actieve"
elektrode genoemd.
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5 Doe een paar van de proeven uit Hinkels boek. Zie blz. 159-
161.

Figuur 6
"Belletjestest": De negatieve elektrode produceert
waterstofbelletjes. De gelijkstroom beweegt zich van
negatief naar positief door het zoute water.

DE BELLETJESTEST

Gelijkstroom kun je d.m.v. verschillende
experimenten demonstreren.5 Het eenvoudigst en
leukst is Hinkels beroemde belletjestest. Ik heb er
een paar andere dingen aan toegevoegd.

Vul een groot glas met kraanwater. Voeg
twee theelepels zout toe en roer totdat het zout
helemaal opgelost is. Doe de positieve elektrode in
het glas (alleen het metalen stuk, de spons is niet
nodig). Doe een naald in de naaldhouder, maar niet
te ver, de naald moet behoorlijk uitsteken.

Zet de gelijkstroom zo hoog mogelijk aan.
Doe nu de naaldhouder met de naald in het zoute
water. U ziet nu dat rond de naald waterstof-

belletjes worden gevormd en naar de oppervlakte
stromen. Er vormen zich ook wat belletjes aan de
positieve elektrode.

De nieuwsgierigen onder u  kunnen het
volgende proberen. Herhaal het hierboven
omschreven experiment, maar gebruik gedestilleerd
water. U zult zien dat door gedemineraliseerd
water de stroom niet op gang komt. Zelfs de
gelijkstroommeter zal niet uitslaan. Met de
gelijkstroom nog steeds aan doel u nu langzaam
zout water erbij en u zult zien dat er onmiddellijk
een stroom op gang komt. Dit experiment toont de
noodzaak aan van goed geleidend materiaal als
handelektrode.
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6. Infundibulum: een trechterachtige structuur. Behorend bij de
haarfollikel: de buisachtige structuur die uit de epidermis komt
en naar de talgklier leidt.
7. A.R.Hinkel: Electrolysis, Thermolysis and the Blend, 1968.

Figuur 7
Vochtigheidsgraad: De porie bevat dode cellen
en sebum en is een slechte geleider. Het
onderste gedeelte van de follikel is vochtig,
daar wordt dus loog geproduceerd.

LOOG IN DE FOLLIKEL

Mit de naald ingestoken in de follikel beweegt de
gelijkstroom zich gelijkmatig langs de lengte van
de naald. In het weefsel wordt langs de gehele
lengte van de naald loog gevormd. Het loogpatroon
is cilindrisch en wordt geleidelijk groter. Dicht bij
de naald is de loogconcentratie groter.

De hoeveelheid loog die in de follikel
geproduceerd wordt, wordt bepaald door de tijd en
de intensiteit. Hoe langer de stroom aanblijft hoe
meer loog er geproduceerd wordt. Hoe hoger de
intensiteit van de stroom, hoe meer loog
gegenereerd wordt. Dit simpele concept is de wet
van Faraday: stroom x tijd is de hoeveelheid loog.
Verhoog de tijd of de stroom en u produceert meer
loog in de follikel.

VOCHTIGHEIDSGRAAD

Droge dode huidcellen en sebum (huidvet) geleiden
geen stroom. Het infundibulum6, de porie van de
follikel, bevat lucht, sebum en overblijfselen van
dode cellen. De epidermis is ook relatief droog.
Daarom wordt er weinig loog geproduceerd in het
bovenste gedeelte van de follikel. Onder in het
infundibulum is meer vocht en zout aanwezig. In
het onderste gedeelte van de follikel kan de stroom
zich dus gemakkelijk voortbewegen en wordt er
ruimschoots loog geproduceerd (fig. 7).

Dit verschil in vochtigheid werd voor het
eerst beschreven door Arthur Hinkel. Hij noemde
het de vochtigheidsgraad. Het onderste gedeelte
van de follikel is vochtig en het bovenste gedeelte
relatief droog.7 De vochtig-heidsgraad is het
ingebouwde veiligheids-mechanisme van de huid.
Omdat het bovenste gedeelte van de follikel droog
is, wordt de gevarenzone enigszins beschermd
tegen de stroom en de loogproductie.



50

3 - Gelijkstroom

tijd in seconden

TIJD: VARIABEL
Intensiteit: 5 tiende milliampère
Diepte van insteek: 8 millimeter
Dikte van de naald: ,006 inch diameter

Tijd: 30 seconden
INTENSITEIT : VARIABEL
Diepte van de insteek: 8 millimeter
Dikte van de naald: ,006 inch diameter

Intensiteit in tiende
 milliampères

Figuur 8
Hier ziet u het effect van TIJD op de
loogproductie. De stoomsterkte is niet
veranderd maar constant gehouden. U ziet
dat er na een bepaalde tijd meer loog wordt
geproduceerd. Het cilindrische patroon
vergroot zich gelijkmatig. De loogconcentratie
is dicht bij de naald groter.

Figuur 9
Hier ziet u de effecten van intensiteit op de
loogproductie. De tijd is steeds hetzelfde. Als
de stroomsterkte wordt verhoogd, wordt in
dezelfde tijd meer loog geproduceerd.

8 Analoog: een vergelijkbare substantie. Bij voorbeeld, marga-
rine is analoog aan boter.
9 James E.Schuster: "Galvanic Electrolysis" (video), 1990
10 Chemische Ph-indicatoren zoals fenolftaleïne,
kunnen gebruikt worden. Dergelijke chemische stoffen verande-
ren van kleur in zuren en basen.

ANALOOG MODEL

Om de effecten van tijd.-en stroomsterkte op de
loogproductie te illustreren wordt gebruik gemaakt
van een analoog model. Dr. James E.Schuster
heeft als eerste het gebruik van een dergelijk model
gedemonstreerd.9 De speciale analoge substantie
van Schuster bevat een chemische stof met een pH
indicatie die bij loogproductie van kleur verandert.10

Zo ontstaat langs de naald een rood of violet
patroon als gelijkstroom door de chemische stof
stroomt.

Het chemische model is slechts gedeeltelijk
analoog aan het menselijk weefsel. Het model
heeft geen vochtigheidsgraad, het is overal even
vochtig. Desalniettemin zijn de effecten van de
stroomsterkte en tijd duidelijk te zien (fig. 8 en 9).
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dikte in duizendste inch

dikte in millimeters

Tijd; 30 seconden
Intensiteit; 5 tiende milliampère
Diepte van de insteek: 8 millimeter
DIKTE VAN DE NAALD: VARIABEL

Tijd: 30 seconden
Intensiteit: 5 tiende milliampère
DIEPTE VAN DE INSTEEK: VARIABEL
Dikte van de naald: ,006 inch diameter

Figuur 10
Hier is het effect van de naalddiepte op de
loogproductie te zien. De stroomsterkte is
niet veranderd, maar constant gehouden.
Een ondiepe insteek produceert een grotere
loogconcentratie.

Figuur 11
Hier is het effect van de naalddikte op de
loogproductie te zien. De loogproductie is
eigenlijk dezelfde, maar de dunnere naald
produceert een ietwat geconcentreerder
loogpatroon.

11 Ontharingsapparaten met "constante stroom" kunnen
dezelfde stroom produceren zolang er voldoen de voltage
potentieel aanwezig is.
12 A.R.Hinkel: Electrolysis, Thermolysis and the Blend.
(Arroway, 1968), blz. 163-164

Opmerking: In deze twee tests
(10 en 11) wordt de stroom con-
stant op 5 tiende milliampère
gehouden. Oudere epileer-
apparaten zijn niet voorzien van
"constante stroom". Zodoende
geven ze minder DC aan
ondiepe follikels and meer aan
diepe follikels. Diepe follikels
zijn vochtiger, geleiden beter
en "nemen" meer DC.

VERSCHILLENDE NAALDEN

De diepte van de naald in de analogie verandert de
loogconcentratie (fig. 10). Een ondiepe insteek
versterkt de stroom van elektronen op een klein
gebied en produceert een hogere loogconcentratie.
Een diepere insteek ver-spreidt de elektrische
stroom langs de gehele naald en veroorzaakt een
lagere loogconcen-tratie. In een follikel veroorzaakt
een ondiepe insteek echter niet hetzelfde resultaat.
Het bovenste gedeelte van de follikel is relatief
droog. Een ondiepe insteek in het bovenste gedeelte
van de follikel produceert dus een kleine
stroombeweging en weinig loog.

Theoretisch gezien zou een dunnere naald
een hogere loogconcentratie produceren (fig. 11).
Maar in beide gevallen, analogie en in de follikel
verandert de naalddikte de loog-productie niet
echt. Sommige deskundigen menen dat een dunnere
naald meer pijn veroor-zaakt vanwege een hogere
concentratie van de stroom, maar anderen zijn het
daar weer niet mee eens.12 Samengevat is de
naalddikte niet cruciaal als alleen gelijkstroom
gebruikt wordt.
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Figuur 12
Kataforese waarbij een Europese rolelektrode gebruikt
wordt. Een gaasje gedrenkt in geleidende vloeistof (wa-
ter of hamamelisoplossing) wordt op het te behandelen
gebied gelegd. Rol met de elektrode over het gaasje.

3 - Gelijkstroom

In een aantal oude boeken wordt
geadviseerd om de roller in de richting van
het hart te bewegen. Deze aanbeveling
veronderstelt dat capillaire bloedvaatjes
altijd van het hart af en veneuze vaatjes
naar het hart toe stromen. Deze aanname
is niet correct. Capillaire en veneuze vaatjes
vormen een ingewikkeld en willekeurig
netwerk in de huid; de richting van de
bloedstroom kan niet voorspeld worden. Je
kunt de katafores roller dus alle kanten op
bewegen, zowel in het gezicht als op het
lichaam. 13 Kataforese: Het proces dat de elektrische ionen naar de

kathode (negatieve pool) duwt. Het wordt gebruikt om de pH-
waarde van de huid (licht zuur) in balans te brengen. (Anaforese
maakt gebruik van de negatieve elektrode om stroom in de huid
te dwingen een alkalische pH-waarde te creëren.)

TIDD

Tijd, intensiteit, diepte van de insteek en dikte van
de naald zijn de belangrijkste variabelen in de
behandeling. Ze zijn belangrijk omdat u ze zelf
regelt. Ontharingsspecialisten refereren vaak aan
deze variabelen met het woord TIDD (Tijd,
Intensiteit, Diepte en Dikte). Andere variabelen
zoals vochtigheid van de huid of afmeting van de
follikel beïnvloeden de behandeling ook. Maar die
variabelen liggen buiten uw controle.

Maak u geen zorgen over het ont-houden
van de invloed van TIDD op alleen de gelijkstroom.
U zult niet enkel gelijkstroom gaan gebruiken! In
het volgende hoofdstuk zult u zien dat TIDD de
hoogfrequente stroom echter wel behoorlijk
verandert.

KATAFORESE

Soms wordt er een nabehandeling met gelijkstroom
gegeven (fig. 12). We noemen deze nabehandeling
kataforese.13 Het vermindert de roodheid en
zwelling in het behandelde gebied en kalmeert de
cliënt psychologisch. Alhoewel het nooit door
experimenten is aangetoond, wordt van kataforese
gezegd dat het het nog achtergebleven loog in de
huid neutraliseert.

Kataforese vermindert hitte, zwelling en
roodheid door in de bloedvaatjes een lichte ver-
nauwing te veroorzaken. Cliënten vinden deze
extra "verwennerij" prettig en maken vaak gewag
van grote voordelen van deze procedure. Het geeft
onmiddellijk verlichting, maar het resultaat van
een langdurige behandeling wordt door kataforese
niet wezenlijk verandert. Ik denk dat de voordelen
hoofdzakelijk psychologisch zijn. Andere
ontharingsspecialisten zijn het niet met me eens en
vinden dat kataforese, zeker op de bovenlip, een
wezenlijk onderdeel van de behandeling is.
Sommigen beweren dat de nabehandeling met
kataforese de kans op vorming van puistjes
vermindert.
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Figuur 13
Effect van negatieve en positieve
gelijkstroom op de huid.

14 Desincrustatie: Kosmetische term voor het gebruik van de
negatieve elektrode (loogproductie) om het sebum vloeibaar te
maken en de huid diep te reinigen. Wordt gebruikt voor de vette
huid met aanleg voor acne.
Iontoforese: Kosmetische term voor het elektrisch in de huid
sluizen van werkstoffen met een positieve lading. Meestal
gebruikt op een droge of oudere huid.

15 Hamamelis: Een zwakke 14 procent alcoholhoudende
wateroplossing met kruiden: hamamelis virginiana. Werkt licht
adstringerend: trekt de weefsels weer samen en vermindert de
behandelingsroodheid enigszins.

Gelijkstroom biedt veel zogenaamde
voordelen voor de huid (fig. 13). Schoonheids-
specialisten hebben een groot scala aan producten
en behandelingen waar gelijkstroom aan te pas
komt. Behandelingen van de huid met de negatieve
pool worden in de cosmetiek desincrustatie
genoemd. Het gebruik van de positieve pool noemt
men iontoforese.14

Voor de nabehandeling van elektrisch
ontharen kun je kataforese op de volgende manier
toepassen. Ontkoppel de positieve pool, de
handelektrode, van de machine en stop deze in het
contact van de negatieve elektrode. Doe de elektrode
voor kataforese in de positieve uitgang van het
apparaat. Stel de stroomhoogte in op 5 of 10 tiende
milliampère. (Gebruik 5 voor het gezicht en 10
voor het lichaam.) Rol zachtjes met de kataforese-
roller of bolelektrode over de huid om de positieve
lading in de huid te verspreiden.

De kataforeseroller kunt u op verschillende
manieren gebruiken. Sommige zijn beter, andere
minder. De meest gebruikte methode is niet de
beste.

Roller met watje: de meeste leerboeken
adviseren om natte, of in een hamamelisoplossing
gedoopt om de roller te doen.15 Helaas raakt het
watje altijd verward met de houder van de roller—
een puinhoop dus.

Gaasje op de huid: een steriel gaasje
(voorverpakt, niet hechtend verband) werkt veel
beter. Drenk het gaasje in water of een
hamamelisoplossing en leg het op de te behandelen
huid. Rol zachtjes met de kataforeseroller over het
gaasje. De roller blijft schoon (fig.12).

Geleidende gels: alle voor ionthoforese
gebruikte gels zijn geschikt. Gebruik een gel voor
een gevoelige huid en breng hem direct op het te
behandel huidgebied aan. Rol nu zachtjes met de
kataforeseroller of bolelektrode over de gel. De gel
werkt verzachtend en hoeft daarna niet verwijderd
te worden. Bepaalde firma's zoals Sterex maken
tegenwoordig een hamamelisgel die perfect werkt.
Hamamelisgel geleidt de gelijkstroom goed en is
licht samentrekkend.
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Figuur 14
De duidelijke DC-meter. Dit type meter sluit het decimale
afleespunt uit. Elk streepje geeft een tiende milliampère weer.
Dus als de meter op 5 staat, krijg je 5 tiende milliampère.

GELIJKSTROOM METEN

Er zijn verschillende meters die elektriciteit
weergeven. Een voltmeter bijvoorbeeld meet het
voltage (elektriciteitsdruk). Een ohmmeter meet
ohm (elektriciteitsweerstand). Het blend-apparaat
gebruikt een milliampèremeter om de gelijkstroom
te meten. De meeste ontharingsspecialisten noemen
deze meter simpelweg de "DC-meter." De DC-
meter is heel geschikt voor ons doel want hij meet
de stroom op een erg handige manier.

We gaan even terug naar de deeltjestheorie.
Elektriciteit is de beweging van heel kleine elektro-
nen. De DC-meter meet de werkelijke hoeveelheid
elektronen die zich door het circuit voortbewegen.
Laten we eens kijken hoe dit werkt.

MILLIAMPÈRE

De term ampère wordt gebruikt om de elektronen
stroom te meten. 6.280.000.000.000 elektronen
die per seconde door het circuit stromen leveren
een ampère op. Stel u voor meer dan 6 triljoen
elektronen die per seconde voorbij zoeven. (Ik
vraag me af wie ze ooit allemaal geteld heeft!)

Een milliampère (mA) is een duizendste
ampère. Als je dus een ampère door 1000 deelt
krijg je 6.280.000.000. Nu zijn er ongeveer nog
maar zes biljoen elektronen die per seconde voorbij
flitsen.

De DC-meter op alle blend-apparaten is
een milliampèremeter—hij meet milliampères.
Maar voor de blend-methode gebruiken we tiende
milliampères. Alle blend DC-meters zijn dus
voorzien van een schaalverdeling in tiende
miliampère om ze ons in tiende miliampères te
kunnen laten aflezen.

DC-METERS

Raakt u ervan in de war? Nou ik ook! Ik kan deze
dingen altijd alleen onthouden als ik het lees. Nog
vervelender is dat sommige fabrikanten nog steeds
meters gebruiken met decimalen. Ontharings-
specialisten raken erdoor in war en weten niet meer
of ze de meter nu op 0,1 of 1,0 moeten zetten.

Gelukkig zijn op de DC-meters van de wat
nieuwere apparaten de decimalen afgeschaft
(fig.14). Omdat de blend-methode slechts tussen
de 1 en 15 tiende milliampère gebruikt, laten deze
meters alleen tienden zien. Elk heel getal
vertegenwoordigt 1 tiende milliampère. Als je 1
tiende nodig hebt zet je de meter op "1" Wil je 5
tiende, dan zet je de meter op "5."

Onthoud alleen dat elk streepje op de DC-
meter een echte hoeveelheid stromende elektronen
vertegenwoordigt. Hoe hoger je de DC-meter
opschroeft, hoe meer elektronen je krijgt. Hoe
meer elektronen er stromen, hoe meer loog
geproduceerd wordt in de follikel.
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KABELS

DC heeft een "gesloten circuit" nodig om te werken.
(Met een gesloten circuit wordt bedoeld dat
elektronen zonder onderbreking van negatief naar
positief stromen.) A defective so-called ground
cord16 or needle cord can break or "open" the
circuit. The single greatest problem electrologists
have with their epilator is with these cords, espe-
cially the patient ground cord.

(Historically, electrologists call the posi-
tive hand held electrode the "ground" or "patient
ground." Technically, this use of the term is incor-
rect. A true electrical ground connects the circuit
to earth. On all modern epilators, the primary
circuit is grounded and there is a separate DC
circuit for the patient. You may continue to call the
positive electrode the "ground," but a better term
might be "positive electrode" or patient return.")

Cliënten trekken, draaien en rukken eraan,
zitten erop en mishandelen de handelektrode met
de eraan verbonden aardkabel op alle mogelijke
manieren. Uiteindelijk breekt de draad. De
buitenwandige isolatie echter niet en dus denk u
dat de kabel in orde is. Plotseling krijgt u geen
gelijkstroom meer of de DC-meter begint op en
neer te springen. U denkt dat het apparaat kapot is,
maar het is alleen een kapotte kabel.

Met de naaldhouder kabel is er minder
kans op problemen, maar blijf het in de gaten
houden. Aan deze kabel wordt ook gedraaid en
getrokken. Zorg ervoor dat u altijd reserve-kabels
hebt voor de naaldhouder en handelektrode. Die
moeten dan wel steeds in goede staat verkeren.
Koop elk jaar nieuwe kabels, verwacht niet dat de
kabels eeuwig blijven functioneren, dat doen ze
niet.

16 Ground: Earth connection of an electrical circuit. Commonly
(but incorrectly) called the returning point of an electrical circuit.
For the blend epilator, the positive electrode and cord are often
called the ground. (The blend ground cord is usually red.).
17 Elektrisch contact: het punt waar het elektrische circuit
gesloten wordt. Een goed contact geleidt elektriciteit, een
slecht contact houdt elektrische beweging tegen of biedt er
"weerstand" tegen.

ELEKTRISCHE CONTACTEN

De elektrode die de cliënt vasthoudt moet een goed
elektrisch contact17 zijn. Er zijn interessante keuzes
voor de handelektrode van de cliënt; sommige
weer beter dan andere. Als regel moet de elektrode
nat zijn, cilindrisch en contact maken met een zo
groot mogelijk deel van de huid van de cliënt.

Sponselektrode: meestal wordt een
cilindrische in water gedrenkte spons over de
metalen staaf gedaan. De staaf is verbonden met de
aardkabel.(Mocht het kraanwater niet voldoende
mineralen bevatten om de stroom goed te geleiden
voeg dan extra zout aan het water toe). Dit is een
goed elektrisch contact, maar het schoonhouden
van de sponsjes is een vervelend karweitje. (De
sponsjes moeten in een lichte oplossing van water
met chloor worden gereinigd.)

Droge elektrode van metaal: gebruik
geen droge metalen elektrode! Aan de positieve
elektrode wordt precies op het punt waar de stroom
zich beweegt hydrochloorzuur geproduceerd. Als
je droog metaal vasthoudt concentreert de stroom
zich op elke vochtige plek in de hand. Een klein
beetje zweet in de hand van de cliënt geleidt het
grootste gedeelte van de stroom en het wordt op dat
plekje heel erg zuur. Cliënten krijgen vaak een
jeukende, schilferende en soms zelfs brandende
huid vanwege een droog metalen elektrode. Een
natte elektrode verspreidt de stroom over een groter
oppervlak van de hand, met een minder zure
concentratie als resultaat.

Metalen staaf met ECG-gel: veel
ontharingsspecialisten gebruiken een geleidende
crème of gel (b.v. een gel voor het maken van een
elektrocardiogram). De gel wordt op de metalen
staafelektrode aangebracht en door de cliënt
vastgehouden. De gel is een geweldige geleider en
als u er genoeg van gebruikt hebt u geen enkel
probleem met zuurvorming. In mijn eigen praktijk
gebruik ik liever geen crèmes of gels omdat het een
kleverige boel wordt. Cliënten klagen vaak over
het vasthouden van een "natte slijmerige elektrode."
Als elektrische geleider is gel echter het beste en
wordt het door veel ontharings-specialisten toch
graag gebruikt.
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18 TENS is een samenvoeging van Transcutane Elektrisch
Neurale Stimulatie. Het systeem produceert een elektrische
stroom die vele medische toepassingen kent, waaronder
pijnbeheersing.
19 Deze lapjes kunnen een probleem worden bij behande-
lingen die 60 minuten of langer duren. De lange tijd veroorzaakt
behoorlijke zuurvorming.

Figuur 15
"Quick Silver" lapje: zelfklevend geleidend lapje dat
van aluminium en silliconengel gemaakt is. Het lapje
is makkelijk te gebruiken, bijzonder geschikt voor
lichaamswerk.

Plat sponsplaatje: een plat spons-plaatje
is geen goed idee. Sponsplaatjes drogen snel uit
vanwege de grote blootstelling aan de lucht. Als
het sponsplaatje opdroogt, vloeit de stroom naar
de kleiner wordende vochtige gebieden en
veroorzaakt een zure concentratie. Platte elektrodes
worden vaak onder de arm of het been van de cliënt
gelegd. Lichaamshuid is, vooral als hij droog en
craquelé-achtig is, veel gevoeliger dan de huid in
de hand. Binnen 30 minuten voelt de cliënt het
jeuken door de zuurvorming.

Quick-Silver® lapje: een echt goed idee
zijn de kleine zelfklevende geleidende "lapjes"
(vaak gebruikt bij TENS18 instrumenten.) Ze
hechten op de arm of het been en worden met een
krokodillenklem aan de aardekabel bevestigd (fig.
15). Ik vind dit erg prettig omdat het een
wegwerpartikel is. De lapjes zijn als geleider
bevredigend, maar er kunnen problemen ontstaan.
Als hij over een klein scheurtje in de huid wordt
geplaatst, kan de licht zure reactie aan de elektrode een verbranding veroorzaken. Als je deze lapjes

gaat gebruiken, spreek dan met je cliënt af dat, hij/
zij u direct vertelt als er een licht brandende reactie
optreedt. In dat geval kunt u dan onmiddellijk weer
over gaan op het gebruik van de handelektrode.19

Babydoekjes: een aantal firma's maakt
zogenaamde "baby billen doekjes." Deze natte
doekjes worden in een plastic doosje geleverd. De
babydoekjes zijn voorzien van een zacht
schoonmaakproduct en lanoline. Lanoline verzacht
en kan de licht zure reactie verminderen. Een
babydoekje wordt om de metalen elektrode
gewonden en door de cliënt in de hand gehouden.
Baby doekjes zijn handig omdat ze schoon zijn,
goedkoop, een wegwerpartikel en een goede
geleider.

Een cilindrische handelektrode is beter
dan een platte handelektrode. Een
cilindrische elektrode beschermt de
gevoelige huid tegen een licht zure reactie.
De huid in de handpalm is redelijk sterk en
biedt beter weerstand tegen de licht zure
reactie dan enig ander huidgebied op het
lichaam. Maar de kleine lijntjes en plooien
aan de binnenkant van de huid, in het
bijzonder die bij de gewrichten en op de
vingers zijn zacht en gevoeliger. Kijk eens
naar je handpalm. Open je hand helemaal
en bekijk de fijne lijntjes. Sluit nu de hand
langzaam en je ziet dat de dikkere huid
van de handpalm en vingers zich over
deze lijntjes en plooitjes vouwt. Als je je
hand op een plat plaatje legt, stel je de
zachte lijnen bloot aan de irritatie van de
zuurvorming. Bij een cilindrische
sponselektrode sluit de hand zich
beschermend om de gevoelige lijnen en
plooien.
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20.James E.Schuster: "Galvanic Electrolysis"(video), 1990.

ONGUNSTIGE BIJWERKINGEN

Gelijkstroom is veilig voor permanent ontharen.
De afgelopen 100 jaar zijn er geen
noemenswaardige bijwerkingen over bekend
geworden. De stroom kan echter metaal in het
lichaam, zoals een metalen heupplaat, aantasten.
Ook maken veel cliënten melding van een metalen
smaak in de mond. Bovendien is er twijfel over het
behandelen tijdens de zwangerschap.

Het pad van de DC: elektriciteit kiest de
kortste weg tussen de negatieve en positieve elektro-
de. Het is dus gemakkelijk om het pad van de
gelijkstroom vast te stellen. Stel u gewoon een
rechte lijn voor tussen uw naaldelektrode en de
aardelektrode. Als je een rechterarm behandelt en
de cliënt houdt de aardelektrode in haar rechter
hand, gaat de stroom direct naar beneden door de
arm naar de hand.

Experimenten die Dr. James Schuster
(dermatoloog) gedaan heeft, tonen aan dat zich
loog zich, vormt op metalen objecten op het

gelijkstroom pad. Hij hing een metalen paperclip
tussen de negatieve en positieve elektrode in een
analoog materiaal. Na dat Bij een stroom van een
milliampère was na anderhalf uur in de analogie
loogformatie te zien.

Er is nog geen onderzoek op mensen
gedaan om Schuster's bevindingen te bevestigen.
Hij geeft toe dat het weinig aannemelijk is dat er
loogvorming op metaal in het lichaam ontstaat.
Zijn experiment in aanmerking genomen, is het
toch raadzaam erop toe te zien dat er geen metaal
op het pad van de gelijk-stroom ligt.

Metalen voorwerpen: vraag de cliënt
altijd of hij /zij metalen voorwerpen in haar/zijn
lichaam heeft (fig. 16). Metalen pennen of platen
worden gebruikt bij gebroken botten van armen,
benen, schouder, rug of hoofd. Metalen krammen
worden gebruikt bij het sluiten van de borst na een
hartoperatie. Het anticonceptiemiddel, het
spiraaltje, kan van metaal zijn. En natuurlijk hebben
de meeste cliënten metalen vullingen in hun tanden
en kiezen.

METALEN HEUP

SCHOUDERPEN

Figuur 16
Voor u begint met gelijkstroom, lokaliseer
eventuele metalen voorwerpen in het
lichaam van de cliënt.

METALEN KRAMMEN

ELLEBOOGPEN
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21. Deze schok van de gelijkstroom noemen we ook wel het
"repareer de breuk" fenomeen.

STIMULATIE VAN DE ZENUWEN

De zenuwimpulsen van het lichaam zijn van elektro-
chemische aard. "Lichaamsstroom" is vergelijkbaar
met de gelijkstroom van het blend-apparaat.
Daarom kan de gelijkstroom tijdens de behandeling
zenuwen stimuleren. Zenuwen in de schouders,
liezen, enkels en begin van de hals kunnen de
spieren samentrekken of laten schokken. Soms
zeggen cliënten dat ze een lichte schok voelen. Het
is niet gevaarlijk, maar als het gebeurt kunt u het
gebied beter alleen met HF stroom behandelen en
niet met gelijkstroom.

METALEN SMAAK

Tijdens een behandeling in het gezicht, ook bij het
gebruik van kataforese, hoor je cliënten vaak klagen
over een metaalachtige smaak in de mond. Het is
mogelijk dat de stroom een chemische reactie
veroorzaakt in de buurt van amalgaam (metaal)
vullingen. Maar ook cliënten zonder hebben deze
ervaring.

Gelijkstroom stimuleert de zenuwen. Alle
zenuwen reageren verschillend. Bijvoorbeeld,
kataforese bij het oog kan de optische zenuw
stimuleren en een soort lichtflits veroorzaken. Ik
vermoed dat gelijkstroom de smaakpapillen
stimuleert en de bekende metaalachtige smaak
teweegbrengt. Het kan gewoon toeval zijn dat de
smaak "metaalachtig" is. Er is meer onderzoek
voor nodig om een juiste conclusie te trekken. Wat
ook de oorzaak moge zijn, dit verschijnsel is voor
de cliënt niet gevaarlijk.

EFFECT VAN FARADAY

Als gelijkstroom plotseling stopt of in beweging
komt, kan er een schok ontstaan die we het effect
van Faraday noemen.21 Bij de oudere ontharings-
apparaten had je dit probleem nooit omdat de
vacuüm buizen pas na ongeveer een seconde
opgewarmd waren en stroom leverden. De gelijk-
stroom kwam geleidelijk op gang.

In de huidige, degelijke apparatuur is de
gelijkstroom erg efficiënt: hij is direct beschikbaar.
Deze directe beweging kan het effect van Faraday
veroorzaken. De meeste fabrikanten hebben dit
gecorrigeerd, maar niet allemaal.

Als de kabels van het apparaat slecht zijn,
kan er ook een schok optreden. Als de aardkabel of
de naaldhouder kabel ergens kapot is kan de stroom
kortstondig onderbroken worden en een faradische
schok teweegbrengen. Let erop dat de verschillende
kabels in orde zijn. Inspecteer ze dagelijks.

GEVOELIGHEID VOOR VOLTAGE

Om onduidelijke redenen is een hoger voltage
pijnlijker. Voltage moet je zien als elektrische
druk: het apparaat "duwt" de elektronen door het
lichaam. Als de weerstand tegen de stroom
elektronen hoog is moet het voltage verhoogd
worden. Slechte aarding, zoals bijvoorbeeld een
droge metalen elektrode, verhoogt de elektrische
weerstand enorm.

Laten we bijvoorbeeld eens aannemen dat
u de cliënt 5 tiende milliampère stroom toedient.
Als u een slecht aarding gebruikt zult u  meer
voltage moeten gebruiken om de 5 tiende
miliampère door het lichaam te duwen. Blijkbaar
geeft dit hogere voltage meer pijn.
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22. Linda Edsel: "International Hair Route," Educational Edito-
rial, Augustus 1990.

Oude ontharingsapparaten gaven u een
goed inzicht in de hoogte van het voltage want dat
regelde u  met de DC-knop. Een hoge stand gaf een
hoog voltage. Op moderne ontharingsapparaten
regelt u met de DC-knop de stroom en het voltage
automatisch (omhoog of omlaag) om de ingestelde
meterstand te handhaven. (Meestal is dit een
voordeel omdat u de DC-meter niet steeds hoeft te
controleren—hij staat "constant")

Vanwege deze "constant" functie kan het
voltage de pijn verhogen terwijl er geen manier is
om hier achter te komen. Ontharingsspecialisten
gebruiken bijvoorbeeld vaak gewoon kraanwater
voor de spons om elektrode. Meestal is er geen
probleem, tenzij het water "zacht" is (weinig
metalen). In dit geval zal de ontharingsspecialist
niet weten dat dit probleem zich voordoet omdat
het apparaat automatisch het voltage opstuwt en
daardoor meer pijn tijdens de behandeling veroor-
zaakt.

Bij het gebruik van geleidende gels zult u
zelden problemen tegenkomen, omdat deze
producten goede elektrische geleiders zijn. Van
kraanwater kun je nooit helemaal zeker zijn dat het
een goede geleider is. Doe dan ook altijd zout in het
water als u een spons elektrode gebruikt. Let erop
dat de spons gedurende de behandeling niet
uitdroogt, dat verhoogt automatisch het voltage.
(Een dikke spons werkt beter dan een dunne omdat
hij meer water kan vasthouden en langzamer
uitdroogt.)

TATOEAGES DOOR
POSITIVE GELIJKSTROOM

Als je onthaart met de positieve pool krijg je
tatoeages. De naald wordt door het zuur aangetast
dat de positieve pool produceert, terwijl u de follikel
behandelt. In de huid blijft dan een zwart plekje
achter. Gelukkig hebben alle fabrikanten hun
apparaten inmiddels zo ontworpen dat u deze fout
onmogelijk nog kunt maken—de naaldhouder kabel
past alleen op de negatieve uitgang.

BEHANDELING GEDURENDE
DE ZWANGERSCHAP

Natuurlijk zijn er geen klinische onderzoekingen
gedaan om de effecten van gelijkstroom op het
ongeboren kind vast te kunnen stellen. Veel verlos-
kundigen die over voldoende informatie
beschikken, staan afwijzend tegenover
behandelingen met gelijkstroom tijdens de zwan-
gerschap.22 De foetus is omgeven door vruchtwater:
een zoutwater omgevin en een uitstekende
elektrische geleider. De ongeboren foetus kan
beïnvloed worden omdat gelijkstroom zich door
het lichaam beweegt. Daarom is het beter om
tijdens de gehele zwangerschap van behandeling
met gelijkstroom af te zien.

Mijn beleid is: behandel zwangere vrouw
nooit—met geen enkele stroomsoort: DC, HF of
blend! Bij complicaties of afwijkingen zou de
verdenking op de ontharingsbehandeling kunnen
vallen. Je zou dan geconfronteerd kunnen worden
met een aanklacht! Houd rekening met risico's en
als u een zwangere vrouw dan nog steeds wilt
behandelen, zorg dan voor een schriftelijke
goedkeuring van de behandelend arts, voordat u
begint.

CONCLUSIE

Van gelijkstroom is bewezen dat het een veilige
methode is om te ontharen. Helaas is de methode
met een enkelvoudige naald erg langzaam, tot
enkele minuten per haar. We zullen zien hoe
hoogfrequentie het proces van de gelijkstroom
versnelt.
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Hoofdstuk

4Vraag: Wat is de overeenkomst tussen de zon, de
sterren, een radiostation en een blend-
ontharingsapparaat? Antwoord: ze produceren
allemaal hoogfrequente radiogolven.

Het lijkt ongelooflijk, maar hoogfrequente
radiogolven ontstaan, net als gelijkstroom, op
natuurlijke wijze. Bliksem of statische schokken
zijn waarneembare verschijnselen in de natuur,
veroorzaakt door gelijkstroom. Alhoewel
onzichtbaar, veroorzaken radiogolven toch ook
spectaculaire resultaten.

Arthur Hinkel gaf zijn leerlingen vaak
heel vermakelijke demonstraties van hoogfrequen-
tie. Rond het onderste stuk van een gloeilamp
wond hij een draad en verbond die met het
ontharingsapparaat. Hij hield de gloeilamp vast,
zette de thermolyse (hoogfrequente radiogolven)
aan en de lamp gaf licht. ( Dit experiment voerde
d'Arsonval in 1890 in Parijs uit).

Buiten dit soort trucjes is het gebruik van
radiogolven een van de grote verworvenheden van
de 20e eeuw. Toen Marconi in 1896 de "draadloze"
(radio) communicatie ontdekte, veranderde hij de
geschiedenis voor altijd. De medische toepassingen
van hoogfrequente radiogolven resulteerden in
wonderen als diathermie, elektrochirurgie en per-
manent ontharen!

HOOGFREQUENTIE
"Begrip begint met verrassing en verwondering."

 - José Ortega Y Gasset, 1930
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Figuur 1
DC-gelijkstroom stroomt maar één
richting op Wisselstroom stroomt
in twee richtingen.

DC current flows in
only one direction

WISSELSTROOM

De productie van hoog frequentie is ingewikkelder
dan van gelijkstroom. Maar de deeltjestheorie van
het elektriciteitsmodel kan ook deze wonderlijke
stroom goed illustreren.
Omdat hoogfrequentie door wisselstroom
geproduceerd wordt, moet je eerst weten hoe
wisselstroom werkt.

Stel u onze plastic buis weer even voor,
maar nu zit het balletje (de negatief geladen
elektron) aan een touwtje. Zodra het balletje in de
buis wordt geduwd, trekt u het terug. Omdat de
balletjes strak in de buis passen ontstaat er een

zuigende werking en worden alle balletjes naar
uzelf teruggezogen. (fig. 1). Als u dit proces steeds
maar blijf herhalen ontstaat wisselstroom—de
stroom gaat heen en weer.

Op een vergelijkbare manier zorgen
industriële elektriciteitsgeneratoren voor dit "duw
en trek" fenomeen door het fabriceren van een
elektrische lading, die heel snel van negatief naar
positief wisselt. De negatieve pool "duwt" de
elektronen in de elektrische leiding en de positieve
lading "trekt" ze terug. Een heen-en-weer beweging
wordt een cyclus genoemd. Zestig cycli per seconde
is de standaard voor de Amerikaanse huishoudelijke
stroom.

"Als de ene deur zich sluit, opent zich vanzelf een andere,
maar we kijken vaak heel lang en spijtig om naar de
gesloten deur en zien dan de open deur voor ons niet."

- Alexander Graham Bell
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1. De termen Hertz en Megahertz (genoemd naar Heinrich
Hertz) worden vaker gebruikt dan cycli of megacycli, alhoewel
veel schrijvers dat toch doen, omdat het proces van trillen en
van de cyclus ermee beschreven wordt. (De afkorting van
"Hertz" is Hz en voor "megacycli" Mhz.)

Figuur 2
Hoogfrequente stroom trilt in miljoenen cycli per
seconde, waardoor onzichtbare radiogolven (of
HF-golven) ontstaan.

FREQUENTE STROOM

Stel u voor dat deze heen-en-weer beweging tot
miljoenen cycli per seconde opgevoerd wordt. De
kleine elektronen die met deze enorme snelheid
heen en weer bewegen, gaan "trillen." Deze
supersnelle bewegingen noemt men megacycli:
miljoenen cycli per seconde. De meeste
ontharingsapparaten hebben een stroomafgifte van
13.56 megacycli,1 ongeveer 13 miljoen heen en
weer schietende elektronencycli per seconde.

Men noemt deze "trillende" stroom
hoogfrequent. Simpel gezegd: de elektronen
bewegen met een "hoge frequentie" heen en weer,
waardoor de stroom de benaming hoogfrequent of
HF-stroom gekregen heeft.

RADIOGOLVEN

Er is nog een vreemd en onverwacht fenomeen.
Neem weer de plastic buis in gedachten met die
draad met elektronen die in miljoenen cycli per
seconde heen en weer bewegen. Plotseling wordt
er over de gehele lengte van de draad een
wonderlijke energie de lucht in gestuurd. Deze
verbazingwekkende energie noemt men een uitstoot
van radiogolven (fig. 2).

Let wel, niemand weet precies wat
radiogolven zijn, maar we weten heel goed wat ze
doen. Zoals u zich kunt voorstellen, worden
radiogolven de lucht in gestuurd door radio zenders
en ontvangen door radio-ontvangers (de gewone
radio's). Voor ontharingsspecialisten is van belang
wat radiogolven in menselijk weefsel doen.
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VERHITTING VAN WEEFSEL

Al in 1899 ontdekten wetenschappers dat mense-
lijk weefsel verhit kan worden door hoogfrequente
radiogolven. Gedurende de jaren twintig en dertig
werden in Europa en in Amerika experimenten
gedaan die aantoonden wat HF-stroom kon doen.
De therapeutische aanwending van HF-stroom
werd bekend als diathermie.

Medische firma's produceerden een groot
aantal diathermie-apparaten voor diverse
applicaties, inclusief de poliotherapie.
Tegenwoordig wordt diathermie hoofdzakelijk nog
gebruikt in de orthopedische en fysieke therapie
om spieren te verwarmen en weefsel te verzachten.

WEEFSELVERNIETIGING

Hoogfrequentie kan genoeg hitte produceren om
necrose (permanente weefselvernietiging) te
veroorzaken. In de medische sector wordt HF met
verschillende intensiteit gebruikt voor specifieke
toepassingen. Bijvoorbeeld: elektrofulguratie,
electrodessicatie, elektrocoagulatie en
elektrosectie.

Zachte weefselvernietiging wordt
elektrocoagulatie genoemd: weefsel wordt gestold
en onwerkbaar gemaakt, maar niet uitgedroogd.
Ernstigere weefselvernietiging staat bekend als
elektrodessicatie. In dit geval wordt het weefsel tot
een veel hogere temperatuur verhit en uitgedroogd.2

Hoogfrequentie is onder vele namen
bekend. Elke naam beschrijft een bepaald
aspect van de stroom. Korte golf geeft aan
dat de golven "kort" of dicht op elkaar
zitten. Radiofrequentie (RF) refereert aan
het communicatie-aspect. Diathermie
verwijst naar de mogelijkheid van de stroom
om menselijk weefsel te verwarmen. Dia
(Grieks) betekent "doorlaten" en thermo
(Grieks) betekent "warmte". Thermolyse is
een term die alleen in het elektrisch
ontharen gebruikt wordt. Alle termen
beschrijven dezelfde stroom, maar
hoogfrequentie (HF) is de meest gebruikte.2. Coagulatie (Latijn: coagulare) Klonteren, stollen, het proces

van verandering van vloeibare naar vaste stof. ( Bij elektrisch
ontharen gebeurt dit, door het "zachtjes koken" van het weefsel
bij handmatige toepassing van HF.)
Dessicatie: (Latijn: desiccare) uitdrogen, vocht onttrekken. (de
boeken bedoelen dan het "flink koken" van de follikel
bij de HF "flash" methode met een hele hoge stroomsterkte.)

Bijna elke dermatoloog gebruikt een HF-
apparaat, een "hyfrecater" genoemd, om
moedervlekken en ander ongewenst huidweefsel
weg te branden. (Hyfrecater is een samenvoeging
van hoogfrequente dessicater). Elektrochirurgische
instrumenten zijn ontworpen om weefsel te
dehydreren en om mee te snijden. Van de meeste
ontharings-apparaten die HF gebruiken wordt
gezegd dat ze elektrocoagulatie toepassen.
Vloeistof in het weefsel, zoals bloed, wordt
veranderd in een geleiachtige substantie. En het
allerbelangrijkste, de HF-verhitting denatureert de
weefseleiwitten (het kookproces).

(Opmerking: De term "coagulatie" is
technisch gezien niet helemaal juist voor ontharing.
Maar de medische- en ontharingssector hebben
deze term al bijna honderd jaar gebruikt om de
HF-actie in de follikel te beschrijven. De termen
stollen, "koken", denatureren en coaguleren
worden normaal als synoniemen gebruikt om de
weefselvernietiging te beschrijven die door HF
ontstaat.)
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Figuur 3
HF-stroom verandert heel snel van negatief naar
positief. Deze "elektromagnetische" trillingen duwen
en trekken atomen het weefsel in en laten warmte
ontstaan door de wrijving.

Een normale atoom die niet
door HF beïnvloed is.

HF VERHIT DOOR FRICTIE

Hinkel heeft het beste uitgelegd hoe HF-
radiogolven weefsel verhitten. Het volgende is een
samenvatting van zijn stelling.

Alle materie, inclusief het menselijk
weefsel is samengesteld uit atomen. Atomen hebben
positief geladen protonen en negatief geladen
elektronen. In het weefsel worden protonen aange-
trokken en elektronen afgesto-ten door de
aanwezigheid van een negatieve lading. Op de
zelfde manier trekt een positieve lading elektronen
aan en stoot protonen af.

De hoogfrequent geleidende naald
produceert een radiogolf die miljoenen keren per
seconde van negatief naar positief trilt. Als de
naald in de huid wordt gestoken raken bepaalde
atomen in het weefsel door dit elektrische veld

geprikkeld (fig. 3). De atomen worden door de snel
wisselende polariteit heen en weer getrokken. De
geagiteerde atomen vibreren langs elkaar en zorgen
voor hitte door frictie. Gek genoeg wordt de naald
zelf niet heet. Het weefsel rondom de naald wordt
echter heet door de omringende hoogfrequente
golven of het "veld".

In een elektrisch geleidende substantie
zoals zout water is HF-verhitting intenser.
Menselijk weefsel heeft voldoende zout water.
Hoogfrequentie verhit de huid dus door het zoute
water in de weefsels te verhitten. Droog materiaal
zoals leer kan niet door hoog frequentie verhit
worden. Zoals we zullen zien heeft deze
ongelijkheid tussen vochtig en droog weefsel
belangrijke consequenties voor het ontharen met
HF.
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Figuur 4
POINT EFFECT: Invisible radio wave
energy radiates from the entire
needle, but is concentrated at the tip.

3. Bryan O.Scott: The Principles and Practice of Diathermy.
4. Bij onweer kun je bliksem schichten waarnemen die bij de
punt gloeien als ze elektronen geleiden naar de aarde of de
wolken. Dit is het "punteffect" van de bliksem. (Dit fenomeen
werd door zeelui beschreven als "het vuur van St. Elmo," omdat
tijdens "elektrische" stormen de punten van de masten gloeien.
Tegenwoordig kun je tijdens zo'n "elektrische" storm op de
vleugelpunten, neus en staart van een vliegtuig St. Elmo's vuur
ook zien).

Samengevat hoeft u alleen te onthouden
dat het ontharingsapparaat hoogfrequente (HF)
stroom produceert. De HF-stroom produceert
rondom de naald radiogolven (een onzichtbaar
energie veld). Het energieveld veroorzaakt in
vochtig weefsel frictie die hitte genereert. Dit op
zijn beurt resulteert in weefsel vernietiging die de
follikel kapot maakt.

PUNTEFFECT

Als je het HF veld zou kunnen zien, zou het je
opvallen dat de energie zich concentreert aan de
punt van de ontharingsnaald (fig. 4). Dit verschijn-
sel wordt het punteffect genoemd.3

Men weet niet waarom, maar elektrische
stroom neemt rond scherpe puntige voorwerpen
toe en concentreert zich daar. De bliksemafleider
heeft een scherp puntig einde. Deze naaldachtige
vorm werkt het beste om de bliksem (elektriciteit)
veilig af te leiden, te aarden.4 Op een bepaalde
manier is de naald net een kleine bliksemafleider,
die HF aan de punt afgeeft.

Voor ontharing is dit "punteffect"
fenomeen perfect. Omdat de naald meer energie
aan de punt produceert, wordt coagulatie in beginsel
geconcentreerd in het onderste gedeelte van de
follikel.
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Figuur 6
Dicht bij de naald wordt de temperatuur hoger. (Bij
normale lichaamstemperatuur in Fahrenheit bij 98,6
graden. De corresponderende temperaturen in Cel-
sius zijn: 37, 40.5, 60 en 71 graden).

Figuur 5
DC vormt een gelijkvormig loogpatroon in weefsel.
HF produceert een hitte patroon dat aan de punt van
de naald begint en naar boven "klimt."

5. Het "H- hittepatroon" werd voor het eerst door Arthur Hinkel
beschreven en benoemd. Het HF-hittepatroon is in eiwit of
vlees zichtbaar, als het weefsel gekookt wordt en door de HF
wit wordt.

HITTEPATROON

het HF-hittepatroon5 is in weefsel totaal anders dan
het DC-loogpatroon. DC stroomt verdeeld langs
de hele naald, het loogpatroon is dus gelijk.
Vanwege het punteffect start het HF-patroon aan
de punt van de naald en ontwikkelt zich omhoog.
(fig. 5). Dit zogenaamde "klimmen van HF "
gebeurt omdat elektrische stroom zich altijd in de
richting van het vochtigste, meest geleidende
materiaal beweegt.

HF-coagulatie begint aan de punt van de
naald. Maar deze coagulatie droogt het weefsel aan
de punt van de naald ook uit. De HF beweegt zich
dan naar de volgende relatief vochtigere plaats, net
boven de punt. Op deze manier klimt het
hittepatroon verder omhoog langs de naald.

HOE DICHTER BIJ
DE NAALD HOE HETER

Alhoewel het HF-hittepatroon vanaf de punt van
de naald omhoog klimt, blijft er coagulatie
plaatsvinden in al het behandelde weefsel. Het
weefsel direct naast de naald wordt langer
blootgesteld aan HF. De temperatuur dichter bij de
naald wordt dus in toenemende mate heter en de

coagulatie intenser.
Als je de temperatuur
in het HF-hittepatroon
zou kunnen meten zou
je een hogere tempera-
tuur vinden in het cen-
trum van het gebied
rond de punt van de
naald. Meer naar de
buitenkant van het
hittepatroon zakt de
temperatuur en wordt
te laag om het weefsel
nog te invloeden (fig.
6).
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6. Gedenatureerd: ontdaan van de natuurlijke eigenschappen.
Proteïne of DNA en RNA veranderen structureel en functioneel
bij bepaalde temperaturen.

Figuur 7
De eiwittest. Gebruik een klein metalen
bakje en stel HF-sterkte in.

DENATUREREN VAN EIWITTEN

Verhit je dierlijk weefsel voldoende hoog dan
wordt het weefsel eiwit gedenatureerd.6 Als je een
biefstuk of ander dierlijk weefsel kookt, bakt, grilt
of in de magnetron doet, coaguleer je de vloeistoffen
en denatureer je de weefseleiwitten. Dit is natuurlijk
het "kook" proces.

HF-stroom is vergelijkbaar met de stroom
in een magnetron. Net als microgolven straalt HF-
energie vanaf de punt van de naald uit en denatureert
het weefsel. Je kunt dus gerust spreken van koken
van de follikel met HF door de geleidende naald.

EIWITANALOGIE

Hoe HF-stroom weefsel kookt, werd ooit het eerst
door Hinkel gedemonstreerd door gebruik te maken
van rauw eiwit. Eiwit is goed analoog materiaal
omdat het, net als menselijk weefsel, samengesteld
is uit proteïne. Eiwit kookt ook op dezelfde duidelijk
zichtbare manier en we kunnen het zich uitbreidende
HF-hittepatroon makkelijk volgen.

HINKELS PROEF

Als u de eiwit demonstratie wilt proberen moet u
het volgende doen. U vult een metalen bakje met
rauw eiwit. Maak uw hand nat met water en houdt
het bakje vast (hierdoor kan de HF aarden). Steek
de naald in het eiwit en geef HF-stroom. Gebruik
middel tot hoge sterkte HF. U ziet dat de coagulatie
aan de punt van de naald begint en omhoog klimt
(fig. 7.).

TIDD

In de manier waarop HF het weefsel kookt, zijn
ingrijpende veranderingen waar te nemen door
variabelen van Tijd, Intensiteit, Diepte en Dikte
van de naald (TIDD). Deze effecten worden
duidelijk gedemonstreerd in de eiwitanalogie. (Doe
de volgende experimenten door gebruik te maken
van de simpele opzet zoals boven beschreven).
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TIJD

Figuur 8
Tijd variabel: HF veroorzaakt een
stijgend "peervormig" patroon. De
temperatuur stijgt progressief en in de
kern wordt de coagulatie intensiever.
(Foto's worden met toestemming van
A.R.Hinkel gebruikt).

TIJD: VARIABELE
INTENSITEIT: middelmatig
DIEPTE VAN DE INSTEEK: 5 millimeter
DIKTE VAN NAALD: diameter: .003 inch.

TIJD: VARIABEL

Als menselijk weefsel langer wordt bloot gesteld
aan HF stroom, wordt coagulatie intenser en de
temperatuur neemt toe. Dit is vergelijkbaar met het
koken van een kleine biefstuk. In de boven geïllus-
treerde koekepan zijn alle variabelen constant behal-
ve de tijd. De steak wordt heter en meer doorbak-
ken naarmate de pan langer op het vuur blijft. Op
dezelfde manier wordt de follikel in toenem-ende
mate "gekookt" hoe langer de HF stroomt. De
effecten van de tijd zijn zichtbaar in de eiwit

analogie. Hinkel's foto's laten zien dat de coagulatie
aan de punt van de naald begint en naar boven klimt
(fig. 8). Vergeet niet dat de HF intensiteit op elke
illustratie hetzelfde is, alleen de tijd verschilt.
(Tekeningen n.a.v. Hinkel's foto's laten zien dat
binnen in het patroon, dicht bij de naald zich
hogere temperaturen en intenser koken
ontwikkelen.)
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INTENSITEIT

INTENSITEIT: VARIABEL

Als de HF sterkte hoger wordt, wordt het weefsel
sneller "gekookt." In de bovenstaande illustratie
met de koekepan zijn alle variabelen gelijk behalve
het vuur. Een laag vuurtje kookt de steak nauwelijks.
Een hoog vuur kookt de steak sneller. Op de zelfde
manier kookt een lage HF de follikel langzaam.
Hoge HF kookt de follikel sneller. Hinkels foto's
van het eiwit laten duidelijk de effecten zien van de
HF intensiteit (fig. 9).

Alle variabelen (tijd, diepte van de insteek
en dikte van de naald) zijn het zelfde behalve de

Figuur 9
INTENSITEIT VARIABEL: Hogere HF sterkte
veroorzaakt snellere en intensere weefsel
coagulatie. (Foto's werden met toestemming
van A.R.Hinkel gebruikt).

7. Deze HF sterktes zijn binnen de "juiste" blend reikwijdte.
Later zul je zien dat de HF stroom te hoog of te laag kan zijn.

intensiteit. Bij een lage intensiteit (A) vormt zich
een klein hitte patroon aan de punt van de naald. Bij
middelmatige intensiteit (B) is er al meer coagulatie.
Bij een hoge intensiteit (C) vormt zich een veel
groter hitte patroon.7) Vergeet niet dat de tijd bij
elke illustratie hetzelfde is, nl. 12 seconden. (De
tekening laat zien dat dichter bij de naald intenser
koken plaats vindt).

TIJD: 12 seconden
INTENSITEIT: VARIABEL
DIEPTE VAN DE INSTEEK: 5 MILLIMETER
DIKTE VAN DE NAALD: diameter .003 inch.
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DIEPTE

DIEPTE: VARIABEL

De insteekdiepte van de naald in het weefsel is
wellicht de variabele met het grootste misverstand.
Hou, om dit concept te begrijpen, rekening met de
bovenstaande tekening van de koekepan. Het vuur
en de kooktijd zijn hetzelfde; de enige variabele is
de grootte van de pan. De steak in de grote pan
kookt duidelijk langzamer omdat de hitte op een
groter oppervlak wordt verspreidt. De kleine pan
concentreert de hitte en veroorzaakt een intenser
koken.

De HF stroom verspreidt zich in menselijk
weefsel door de diepe insteek van de naald, over
een groter oppervlak en veroorzaakt dan ook een
langzamer koken. Een ondiepe insteek concentreert
de stroom en veroorzaakt een intensere weefsel

vernietiging. De meest gemaakte fout die ernstige
schade aan de huid toebrengt is de te ondiepe
insteek!

De eiwit analogie illustreert de effecten
van de naalddiepte (fig. 10). Bij gelijke variabelen
produceert een diepe insteek (A) weinig coagulatie.
Op de halve diepte (D) vindt meer dan twee maal
zo sterk koken plaats. Bij een insteek van slechts
een millimeter (F) kookt het eiwit sterk en verdampt
eigenlijk.

Figuur 10
DIJEPTE VARIABEL: Een diepe insteek
veroorzaakt langzame coagulatie. Een ondiepe
insteek veroorzaakt een snelle en heftige
coagulatie (A.R.Hinkel).

TIJD: 12 seconden
INTENSITEIT: middelmatig
DIEPTE VAN INSTEEK: VARIABEL
DIKTE VAN NAALD: diameter .003 inch
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opm. De naalddikte is aangegeven in inches.

Figuur 11
DIKTE VARIABEL: Een dunne naald is een
"hetere" naald omdat de HF zich op een kleiner
oppervlak concentreert en een sterkere
coagulatie veroorzaakt. Een dikke naald
verspreidt de HF stroom en veroorzaakt een
langzame weefsel coagulatie.

TIJD: 12 seconden
INTENSITEIT: middelmatig
DIEPTE VAN INSTEEK: 5 millimeter
DIKTE VAN NAALD: VARIABEL

DIKTE

DIKTE: VARIABEL

De doorsnede (diameter) van de naald heeft grote
invloed op de manier van vernietigen van de HF
stroom. Bij gelijke variabelen pro-duceert een
dunne naald sterker koken dan een dikke naald. De
variabele dikte is net als de variabele diepte. Zoals
bovenstaande tekening laat zien, wordt de biefstuk
bij constante variabelen in een kleine pan heter

Ook hier ligt de oplossing in het opper-
vlak. Een dunne naald concentreert de HF op een
kleiner oppervlak en produceert grotere hitte en
coagulatie. Een dikke naald verspreidt de HF over
een groter oppervlak, genereert minder hitte en
veroorzaakt minder coagulatie en denaturering.

Het eiwit laat zien hoe de dikte van de
naald de weefsel coagulatie beïnvloedt (Fig. 11).
Je ziet in de tekening dat tijd, intensiteit en diepte
constant zijn. De enige variabele is de naalddikte,
maar het effect is opvallend.
(Noot: Een foto van dit eiwit experiment was niet
voorhanden)

Ontharingsspecialisten zien het belang van

de naalddikte vaak over het hoofd en gebruiken
een te dunne naald. (Sommigen denken dat het met
een dunnere naald makkelijker is om in te steken.)
Deze fout kan overbehandeling te weeg brengen.
De regel is om een naald te kiezen die even dik is
als het haar, om een controleerbaar hitte patroon tot
stand te brengen. (Deze regel wordt later in het
boek uitvoerig beschreven.)

TIDD: CONCLUSIE

Het is duidelijk dat vele variabelen de
ontharingsbehandeling beïnvloeden. De TIDD
variabelen zijn echter van fundamenteel belang
omdat je de TIDD variabelen kunt controleren.
Hou altijd rekening met TIDD als je een cliënt
behandelt met hoog frequentie.
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VOCHTIGHEIDSGRAAD

De eiwit analogie laat zien
hoe HF weefsel coagu-
leert. De effecten op de
follikel zijn echter niet
helemaal gelijk. In het
eiwit is de vochtig-heid
hetzelfde zodat de stroom
overal doord-ringt. Daar
tegenover staat dat het
onderste gedeelte van de
follikel vochtiger is dan
het bovenste gedeelte. Coagulatie is dus heviger in
het onderste gedeelte. Deze "vochtigheids-graad"
van de follikel helpt bij het concentreren van de
coagulatie in het doelgebied en beschermt de
bovenste huidlaag (fig. 12).

In levende menselijke huid werken bloed
vaatjes als de radiator van een auto en nemen de HF
hitte die aan de naald gegenereerd is mee. Maar in
ons experiment is het eiwit en de biefstuk dood
materiaal. Omdat zij geen bloedsomloop hebben
wordt alle gegenereerde hitte geabsorbeerd en
treedt er een sterkere reactie op. Hou rekening met
deze ongelijkheid als je experimenteert met niet-
levend weefsel.

HF TE LAAG

"Aardige" ontharingsspecialisten gebruiken soms
te lage HF sterkte. Lage intensiteit kan dan wel
minder pijnlijk zijn, het doelgebied wordt gemist
en de bovenste huidlaag wordt onnodig
gecoaguleerd.

We weten niet waarom, maar als HF lager
wordt ingesteld dan volgens de blend waarden
correct zou zijn, begint de HF stroom in het midden
van de naald en klimt omhoog (fig. 13). Alhoewel
het kookproces niet intens is als de stroom
bijvoorbeeld 30 of 40 seconden aanblijft, wordt de
kans op schade aan de opperhuid groot.

Figuur 12

Ik geef je een simpele regel om je te
verzekeren van voldoende HF stroom: laat het
nooit langer duren dan 20 seconden om een haar
elektrisch te epileren met HF. Als het langer duurt
dan 20 seconden om het haar te epileren gebruik je
niet genoeg stroom. Bovendien, als de cliënt bijna
niets voelt, is de HF te laag.

Figuur 13
Als de HF stroom te laag is keert het hittepatroon
zich om. (Foto met toestemming van
A.R.Hinkel).
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Figuur 14
Experimenten met eiwit laten zien dat "flash" HF sterkte een smal hittepatroon laat
ontstaan dat het weefsel enorm verhit maar niet de hele follikel behandelt. Handmatige
(blend) HF sterkte geeft een wijd hittepatroon dat het weefsel coaguleert en uitdroogt en
de hele follikel behandelt. (De stippellijn geeft de mogelijke grootte van de follikel aan).

HF TE HOOG

Een te hoge HF stroom kan verstrekkende gevolgen
hebben. Door extreem hoge intensiteit ontstaat een
hitte patroon dat dermate snel langs de naald
omhoog klimt dat handmatige tijdsbepaling
onmogelijk wordt. Door dit omhoogschieten van
de stroom ontstaat er schade ontstaat aan de
bovenste huidlaag wat kan resulteren in littekens
in de vorm van putjes. Helaas ligt dit probleem niet
altijd binnen de controleerbare mogelijkheden van
de ontharingsspecialisten. (Sommige fabri-kanten
maken "blend" ontharingsapparaten met veel te
hoge HF waarden.)

FLASH: SUPER-FLASH" HF METHODE

In de automatische diathermie wordt ultra hoge HF
sterkte gebruikt voor de zogenaamde flash metho-
de. In New York heeft de firma Kree (inmiddels ter
ziele) deze techniek gepromoot onder de naam
"Kree methode." De Kree apparaten die ooit heel
erg populair waren, produceren een ultra hoge HF
met een automatische timing: de stroom is korter
dan een halve seconde aan. De grafisch weergave
van experimenten met een eiwit analogie laten
goed de inherente problemen met de flash methode
zien. (fig. 14).

Ultra hoge intensiteit produceert een smal
hitte patroon dat snel langs de naald omhoog klimt.
Het smalle hitte patroon kookt het doelgebied niet
afdoende: talgklieren worden niet behandeld en
maar ongeveer de helft van de omtrek van de

follikel wordt behandeld. De stroom kan een
verschroeiende hitte produceren die het weefsel
uitdroogt. De HF klimt zo snel omhoog dat de
opperhuid gemakkelijk overbehandeld wordt.

De zogenoemde superflash is een nieuwe
variant op de flash. Deze methode geeft extreem
hoge HF voor slechts een honderdste van een
seconde! Ik zie niets in deze methode. Door de
super flash worden de problemen die door het
gebruik van ultra hoge sterkte en korte timing
ontstaan alleen nog maar groter.

Het gebruik van "flash" intensiteit samen
met de blend is rampzalig. Er was een fabrikant die
"blend ontharingsapparatuur" bleef maken met
veel te hoge stroom afgifte—zelfs met de stand op
"0." Met dit apparaat was het fataal om de blend
methode toe te passen; toch werd dit apparaat meer
dan tien jaar lang aan argeloze
ontharingsspecialisten verkocht. Let erop dat jouw
apparaat correcte HF waarden produceert.
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UITBARSTING DOOR HF

Dr. James Schuster beschrijft de vreselijke effecten
van de ultra hoge HF. Hij betitelt deze reactie als
"HF uitbarsting."8 Schuster neemt aan dat het
onderste gedeelte van de follikel open scheurt
waar weefselvocht door intense HF stroom aan de
punt van de naald onmiddellijk omgezet wordt in
stoom. Je kunt gesis horen als de stoom uit de
follikel ontsnapt. (fig. 15).

Het onderste gedeelte van de follikel zet
uit en vult zich met stoom die niet geleidt en dus
coagulatie van het onderste gedeelte van de follikel
tegenhoudt. Maar de naald maakt nog steeds con-
tact met het bovenste gedeelte van de follikel. De
stroom klimt naar boven waar hij het bovenste
gedeelte van de follikel behoorlijk vernietigt. Er is
niet alleen een overbehandeling, maar het haar
groeit ook nog terug.

Als je de "flash" toepast hoor je de stoom
van de uitbarsting vaak sissen maar er wordt gezegd
dat dit slechts het huidvet is dat gekookt wordt.
Soms zie je een rooksliertje, ruikt verbrandt weefsel
en aan de naald kleeft uitgedroogd weefsel. Deze
radicale manier om weefsel te vernietigen is
onnodig en absoluut onverenigbaar met de blend
methode.

HANDMATIGE HF

In tegenstelling tot de flash zijn de bij de blend
gebruikte HF waarden veel lager en worden
handmatig bediend. De lage stroom sterkte mag 20
seconden lang stromen. De lage stroomsterkte
heeft de tijd om het gewenste brede hittepatroon te
ontwikkelen. Het doelgebied wordt zo wel
behoorlijk aangetast, maar de weefselvernietiging
is niet ernstig. Het weefsel wordt gecoaguleerd,
niet uitgedroogd (fig. 14).

Je hebt als ontharingsspecialist ook de tijd
om de weefsel vernietiging in het gebied te regelen
(bij het gebruik van progressieve epilatie) omdat
het hitte patroon langzaam stijgt. Door het gebruik
van handmatige lage HF intensiteit zoals bij de
blend wordt overbehandeling erg onwaarschijnlijk.

Figuur 15
HF uitbarsting: Ultra hoge HF stroom veroorzaakt stoom die
het onderste gedeelte van de follikel "uit elkaar laat barsten" en
een overbehandeling van de opperhuid tot gevolg heeft.
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Je kunt apparatuur niet beoordelen door
de stand van de instellingsknop of meter
te vergelijken. Het ene apparaat produceert
50 volt bij stand "2" terwijl een ander 150
volt afgeeft bij "2." Sommige apparaten
laten het werkelijke voltage op een HF
meter zien. Andere hebben meters die
niet goed of onnauwkeurig zijn.

Figuur 16
Het HF voltage wisselt sterk tussen de diverse
ontharingsapparaten onderling. Zie met name het
grote verschil tussen "flash" en blendapparaten.
(Gegevens met toestemming van C.J. van Lint,
Nederland).

HET METER VAN DE HF

Er is gesproken over lage, middel en hoge HF
standen. Maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe
wordt hoog frequentie gemeten?

Alle ontharingsapparaten produceren een
vastgestelde reeks HF sterktes. Deze intensiteit
wordt gemeten in voltage9 Bijvoorbeeld, het
gemiddelde blend apparaat produceert 0 tot 100
volt. Het gemiddelde flash apparaat produceert
ongeveer 50 tot 300 volt (fig. 16). Als je de HF
knop hoger of lager zet kies je een hoger of lager
voltage uit de afgestelde reeks sterktes van het
apparaat.

De meeste ontharingsapparaten geven
reeksen HF standen door cijfers aan op het
bedieningspaneel. Andere apparaten gebruiken een

meter die het voltage aangeeft. Deze referenties
geven echter alleen de uitgaande stroom aan, niet
de stroom in de follikel.

In tegenstelling hiermee meet de DC meter
de juiste hoeveelheid stroom in de follikel. Als
bijvoorbeeld de DC meter 5 tiende aangeeft weet je
dat de juiste hoeveelheid elektronen door het
lichaam stroomt. Helaas kan de HF stroom niet op
een dergelijke manier gemeten worden.

GEVOELIGHEIDSFACTOR

De hoeveelheid HF die de follikel ingaat is
afhankelijk van de hoeveelheid vocht in het weefsel.
De huid heeft dus een "gevoeligheidsfactor" voor
hoog frequentie.

Stel je draait je HF knop op tot de
gemiddelde afgifte van 50 volt en steekt de naald
in een stuk leer. Omdat leer droog is gebeurt er
niks. Maar gebruik dezelfde afgifte bij een vochtige
jonge huid en er zal een aanmerkelijke hitte ontstaan
en er zal weefselvernietiging plaatsvinden.

Elke cliënt heeft een andere
vochtigheidsgraad van de huid. Sommige plaatsen
op het lichaam zijn droger of vochtiger. Daarom

9. HF voltage wordt berekend door gebruik te maken van een
oscilloscoop die het voltage (van piek tot piek) aangeeft bij een
gemiddelde lichaamsweerstand.



77

4 - Hoogfrequentie

Figuur 17
HF voltage wordt berekend door gebruik te maken van een
oscilloscoop die het voltage (van piek tot piek) aangeeft bij een
gemiddelde lichaamsweerstand.

produceert dezelfde HF afgifte op ieder
lichaamsdeel en op iedere cliënt een ander stroom
niveau.

Toch zijn HF standen belangrijk. Ook al
laten ze alleen maar de afgifte van het
ontharingsapparaat zien, je hebt in elk geval een
referentie punt. De standen geven ons ook een idee
van het stroom niveau dat in de follikel plaats
vindt.

TEMPERATUUR IN DE FOLLIKEL

De temperatuur die in de follikel bereikt wordt
bepaalt de mate van vernietiging. Helaas bestaat er
nog geen meter die de echte temperatuur in de
follikel kan meten. We moeten dus vertrouwen op
goede meters die de afgifte laten zien en ons een
idee geven van de gepro-duceerde temperatuur.

Op de Celsius schaal begint verwond-ing
hitte pas bij C. Coagulatie van menselijk weefsel
vindt plaats bij temperaturen tussen C en C. Boven
100.C (het kookpunt van water) wordt weefsel
uitgedroogd—ontdaan van water. Ernstige
verbrandingen vinden plaats boven de C (fig. 17).

Een goed blend ontharingsapparaat geeft
maar zoveel HF dat slechts coagulatie temperaturen
kunnen worden gerealiseerd. Fabrikanten hebben
ontdekt dat een afgifte van 35 tot 90 volt de gehele
reeks waarden van de blend methode omvat en een
reeks lage tot gemiddelde coagulatie temperaturen
produceert. De hele reeks voltage waarden wordt
op meters met schaalverdeling of cijfers
weergegeven.
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Figuur 18
Communicatie satellieten werken omdat
Radiogolven door de lucht en de ruimte reizen.

10. Chris.J.van Lint: niet gepubliceerd onderzoek, Amsterdam,
Nederland, 19984.

CAPACITIEVE TERUGKEER

Hoog frequent heeft in tegenstelling tot DC geen
hand (aarde) elektrode nodig. Waarom weet we
niet precies, maar radiogolven zijn in staat om van
de cliënt door de lucht en weer naar het ontharings-
apparaat terug te keren (aarden). We noemen dit
"capacitieve terugkeer."

Hoewel de hand (aarde) elektrode niet
nodig is toont onderzoek aan dat op sommige
ontharingsapparaten de HF stroom stabieler is en
minder voltage nodig heeft als er een hand (aarde)
elektrode gebruikt wordt.10 Voor ons is de vraag
eigenlijk hypothetisch aangezien de aardelektrode
bij de blend (voor de DC) altijd gebruikt wordt
tijdens de behandeling.

HF OVERBEHANDELING

Al meer dan 70 jaar wordt bij het ontharen
hoogfrequente stroom gebruikt zonder dat van
nadelige bijwerkingen sprake is.. Maar er moeten
wel wat voorzorgsmaatregelen getroffen worden.

De vernietigende kracht van HF is groter
dan die van de DC. Bij de blend wordt
overbehandeling dan ook bijna altijd veroorzaakt
door verkeerde toepassing van de hoog frequentie.
IN de volgende hoofdstukken worden de gebruikte
technieken beschreven, maar vergeet vooral niet
dat HF de overheersende stroom is.
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Figuur 19
De pacemaker wordt gebruikt om de hartslag te
reguleren. Het apparaatje wordt chirurgisch in
de buik- of borstholte geïmplanteerd.

PACEMAKERS

Pacemakers zijn kleine apparaatjes die in het
lichaam geplaatst worden om de hartslag te rege-
len (fig. 19). Deze instrumenten geven elektrische
prikkels af op constante basis (asynchroon) of op
verzoek (synchroon). Zulke apparaten, in het
bijzonder de synchrone pacemakers, kunnen
nadelig beïnvloed worden door de HF van het
ontharingsapparaat.

De meeste pacemakers hebben een
ingebouwde veiligheidsfactor, een elektro-
magnetische bescherming. Het HF veld van het
ontharingsapparaat veroorzaakt dus zelden
klinische problemen. Maar het is verstandig om
een schriftelijke verklaring hebben van de
behandelend arts en van de fabrikant van het
apparaat, voor je met de behandeling.
Onevenwichtige hartpatiënten met een pacemaker
moeten niet worden behandeld!

Werk in geen geval op het gebied dat de
pacemaker direct overlapt vanwege de potentiële
HF storing. Let erop dat je de aarde-elektrode met
spons zo aanlegt dat de pacemaker niet op het DC
pad van de naald elektrode en aarde ligt.

ZWANGERSCHAP

Voor zwangere vrouwen geldt het zelfde advies als
voor de behandeling met DC: behandel zwangere
vrouwen i.v.m. wettelijke regels niet (blz 59). Als
je een zwangere vrouw toch wilt behandelen vraag
dan om een schriftelijke verklaring van de behande-
lend arts van de cliënt.

CONCLUSIE

Hoog frequentie is een veilige en effectieve stroom
om mee te ontharen. In het volgende hoofdstuk
wordt beschreven hoe HF in combinatie met DC
opmerkelijke resultaten geeft.
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Hoofdstuk

5
Arthur Hinkel was een moderne alchimist. De
combinatie van DC en HF (gelijkstroom en
wisselstroom) maakt werkelijk een "briljante"
techniek mogelijk om elektrisch te ontharen.
Het belangrijkste dat Arthur Hinkel ons gaf
was echter niet de blend methode. Zijn
nalatenschap is het bijzondere gebruik van de
wetenschappelijke weg en zijn bereidheid om
informatie te delen. Arthur Hinkel maakte
door harde feiten een einde aan het magische
in het elektrisch ontharen en zorgde ervoor dat
het echt een vak werd!

Hoewel we helaas nog steeds te maken
hebben met mensen zonder scrupules die
slechte ontharingsmiddelen verkopen en
waardeloze apparatuur leveren met zoge-
naamde "magische" pincet methodes, blijft
Arthur Hinkels wetenschappelijke basis
bestaan. Door gebruik te maken van zijn
onderzoeksmethoden wordt aangetoond of
ontharingsmethoden wel of niet werken.

Toch hebben firma's die niet verder
kijken dan hun neus lang is en niet bekend zijn
met Hinkels werk hem en de blend methode
bekritiseerd. In 1982 deed een Europese firma
de volgende uitspraak: "DC en HF combineren
in één naald is onmogelijk."(Kosmetik, 1982).
Tegenwoordig maakt diezelfde firma blend
apparatuur en geeft cursussen in de blend
methode!

Het gaat goed met de blend en hij
wordt steeds populairder omdat het werkt! De
combinatie van DC en HF laat overtuigende
resultaten zien.

DE BLEND
"Toen de mens zijn eeuwenlange geloof in wonderen
van zich afschudde schonk de wetenschap hem de
zegeningen van de Elektrische Stroom" - Jean Giraudoux.
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"Je bent redelijk op weg als je in het begin niet direct slaagt"
- M.H.Anderson

5 - De Blend-Methode

Figuur 1
Bij de blend beïnvloeden l DC en HF onafhankelijk
van elkaar de elektronen; er ontstaat wel een interactie.

In dit hoofdstuk wordt het effect van het
combineren van DC en HF in de follikel
besproken. In het handleiding gedeelte wordt
ingegaan op de toepassing ervan in de praktijk.

BLEND STROOM

Bij de blend methode stromen zowel HF als
DC tegelijk door de naald. We maken weer ge-
bruik van de deeltjes theorie om dit elektrische
wonder te laten zien.

De door het ontharingsapparaat
geproduceerde negatief geladen gelijkstroom
"duwt" de elektronen de draad en de naald in,
door de klant en terug naar de positief geladen
uitgang van het apparaat. Tegelijkertijd laat

HF de elektronen heen en weer vibreren met
miljoenen cycli per seconde. De elektronen
bewegen zich dus in een rechte lijn voort, maar
trillen terwijl ze stromen. (Fig. 1).

Arthur Hinkels klassieke analogie met
de trein illustreert nog steeds het allerbest het
fenomeen van de twee stroomsoorten. Stel je
een trein voor die voort snelt in een richting
terwijl twee mensen tafeltennis spelen in een
goederenwagon (fig. 2). De ping pong bal
beweegt zich voorwaarts met de trein en
"vibreert" heen en weer als hij geraakt wordt
door de spelers. Op dezelfde manier bewegen
de DC elektronen zich voorwaarts en vibreren
de HF elektronen vooren achteruit.
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EFFECTEN VAN DE BLEND

Door gebruik te maken van verschillende
experimentele technieken, klinische
observaties en wetenschappelijke intuïtie
hebben onderzoekers geprobeerd de effecten
van de combinatie van DC en HF in het
menselijke weefsel te beschrijven. Alle
onderzoekers zijn het erover eens dat de
combinatie van de stroomsoorten de intrinsieke
waarde van de afzonderlijke stroom niet
verandert. Elke stroom behoudt zijn eigen
integriteit en zijn unieke manier om het weefsel
te vernietigen. Gelijkstroom dringt het weefsel
in en produceert loog dat de follikel chemisch
ontbindt. Wisselstroom coaguleert de follikel
zonder wezenlijke tussenkomst van de
gelijkstroom.

Studies hebben echter aangetoond dat
de stroomsoorten weliswaar hun oorspronk-
elijke eigenschappen behouden, maar toch op
elkaar inwerken via een gecompliceerde manier
die nog niet helemaal begrepen wordt. De
meeste interacties van deze stroomsoorten zijn
onbelangrijk maar sommige verbeteren de
behandelsnelheid en effectieviteit enorm. De
combinatie levert dus een beter resultaat op
dan de afzonderlijke stroomsoorten zouden
kunnen bereiken.

HINKEL'S BEVINDINGEN

Om de effecten te begrijpen gebruikte Hinkel
analoge modellen zoals zout water, eiwit en
biefstuk. Hij bestudeerde duizende klinische
waarnemingen en gebruikte zijn intuïtie om de
interactie tussen DC en HF in de follikel te
verklaren.

Verhoogde loogwerking: de verhoogde
werking van het loog bij de blend was Hinkels
belangrijkste ontdekking. Hij vertelt dat alle
chemische reacties sneller zijn en beter werken
als ze verhit worden. De beginselen van de
scheikunde leren ons dat elke verhoging in
temperatuur van 10˚C de chemische werking
verdubbelt. Als zout water in weefsel verhit
wordt door HF is het DC loog, dat in de follikel
geproduceerd wordt, efficiënter

 Onafhankelijke laboratoria in
Nederland hebben de reactie van hitte op loog
bevestigd. Bij normale blend temperaturen
van 140˚F tot 160˚F (please write this in —0C)
is de etsende werking (mogelijkheid om
weefsel te vernietigen) van loog ongeveer vier
keer groter dan bij lichaamstemperatuur.1 In
andere studies wordt aangetoond dat voor elke
22,4˚F boven de 115˚F (same) de etsende
werking van loog verdubbelt.2 Omdat de
werking van het loog zo toeneemt door HF
verhitting, wordt het blendapparaat wel eens
een "hoge snelheid elektrolyseapparaat"
genoemd.

Figuur 2
Hinkels klassieke tekening van gelijkstroom en wisselstroom. De
trein, die voor gelijkstroom staat, beweegt zich recht vooruit. Het
pingpongspel staat voor de vibrerende wisselstroom.
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Figuur 4
Hinkel's proef met de biefstuk laat zien dathet HF hittepatroon
het loogpatroon overneemt en controleert. (zie test 4.) Daarom
wordt HF gezien als de "hoofd"stroom.

Figuur 3
Hinkel dacht dat "koken" de celstructuur verbrak. Door dit "kookeffect"
wordt het voor het loog makkelijker om de massa opengebroken cellen
binnen te dringen. (De tekening toont de naald in een lege follikel).

Doorlaatbaarheid: Hinkel dacht dat
coagulatie door wisselstroom ervoor zorgde
dat de cellen in een opengebroken massa
veranderden. Cellen zijn net kleine stukjes
proteïne met water waar een vliesje omheen
zit. Het vliesje scheurt omdat HF het weefsel
"kookt," het vocht ontsnapt, en de proteïne
moleculen vallen uit elkaar (denatureren).
Hij veronderstelde dus dat het uiteenvallen
van de cellen het weefsel doorlaatbaarder zou
maken. Dan kon loog beter in het poreuze
"gekookte" weefsel doordringen (fig.3).

Turbulentie: Hinkel meende dat HF
turbulentie in de follikel veroorzaakte. Zoals
het gekookte weefsel wordt omgewoeld, zo
wordt ook het door DC geproduceerde loog
flink door elkaar geroerd. Het wordt daardoor
tot in het kleinste hoekje van de follikel ge-
stuwd. Hij dacht dat mede hierdoor de ver-
vormde follikel vernietigd werd.

HF controle: Hinkel beweerde ook
dat de wisselstroom het hittepatroon controleert
of overneemt van het loog patroon als de
stroomsoorten tegelijk stromen. Feitelijk
geloofde hij dus dat hoogfrequentie het
loogpatroon beheerste. De sleutel tot dit feno-
meen is uiteraard de verhitting door wissel-
stroom van zoutwater in de weefsels (fig. 4).

Denk eraan dat hitte als een katalysator
werkt op het loog. Doordat HF zoutwater in
het weefsel verhit wordt de effectieviteit van
het loog verhoogd. HF coagulatie begint aan
de punt van de naald en verhit het er omheen
liggende zoutwater. Tegelijkertijd wordt de
mogelijkheid van het loog om weefsel op te
lossen aan de punt van de naald sterk verhoogd.
Het HF hittepatroon klimt langs de naald
omhoog en het loogpatroon volgt.

HF hoofdstroom: Omdat HF het
hittepatroon en het geactiveerde loogpatroon
beheerst beschouwde Hinkel HF als de
hoofdstroom. Zoals we later zullen zien in de
praktijk van de blend methode functioneert
HF inderdaad als de hoofdstroom. HF beheerst
alle behandelingsvariabelen. Praktisch gezien
is DC alleen toegevoegd aan de procedure en
heeft bijna geen gevolgen voor de
behandelingstechniek.

Gelijkstroom moet door het weefsel
stromen, het zoutwater veranderen en loog
produceren. Als door HF hitte het weefsel
wordt uitgedroogd stokt de geleiding en de
loogproductie van DC. Diverse fabrikanten
maken "blend apparatuur" met een ultra
hoge HF die het weefsel uitdroogt en
daarom de loogproduktie blokkeert.
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3 James Schuster, MD: "The Blend Method" (video), 1993.

DE BEVINDINGEN VAN SCHUSTER

De dermatoloog, Dr. James E. Schuster maakte
gebruik van een speciale analoogsubstantie
om de gevolgen in de follikel van de gecomb-
ineerde HF en DC stroomsoorten in de blend
methode te beschrijven.3 Het is interessant om
te zien dat zijn bevindingen Hinkels ideeën
zowel bevestigen als tegenspreken.

Hinkel nam aan dat het loog zich rond
de naald vormde en zich dan in het weefsel
verspreidde. Schusters research daarentegen
suggereert dat DC elektronen die door de huid
stromen zelf loog in het weefsel vormen. (Pag.
64). Hij constateert dat de interactie van de
stroomsoorten complexer blijkt te zijn dan
aanvankelijk werd gedacht.

Schuster's model laat niet zien dat HF
het DC patroon verandert; DC lijkt meer het
HF patroon te wijzigen. De door DC ontstane
waterstof belletjes vormen zich rond de naald
en isoleren de HF. Zo verplaatst het HF hitte
patroon zich omhoog (fig.5). Waterstof
belletjes kunnen een soort HF uitbarsting in de
follikel veroorzaken: het HF hitte patroon
verplaatst zich naar boven en brengt een
overbehandeling aan de oppervlakte van de
huid teweeg. Dit effect wordt met hoog
ingestelde DC erger. Later zullen we zien dat
deze bevinding relevant is voor de "body-
techniek," omdat daar met
hoge DC standen worden
gewerkt.

Schuster trekt ook
Hinkels aanname betreffende
doorlaatbaarheid, die door HF
veroorzaakt zou worden, in
twijfel. Hij denkt dat het
weefsel door HF vaster kan
worden en tenslotte beschrijft
hij de turbulentie die door
zowel HF als DC veroorzaakt
wordt. De verhitting door HF
veroorzaakt convectie (door
hitte veroorzaakte stroming)

Figuur 5
Het experiment van Schuster: a) DC en HF b) DC produceert
waterstof belletjes die het HF patroon naar boven verplaatsen. c)
Hogere standen DC veroorzaken meer belletjes. Het verplaatste HF
patroon zet het stoomafblazen van HF in gang.

en de actieve waterstof belletjes woelen de
gehele inhoud om. Schuster onderschrijft
Hinkels idee over de verhoogde loogactiev-
iteit—misschien wel het belangrijkste effect
van de blend. Toch meent hij dat het waar-
schijnlijk belangrijker is dat het loog overal
doordringt dan de reactie die ontstaat door
verhitting van het loog.

CONCLUSIE

Voor het grootste gedeelte hebben laboratorium
experimenten weinig invloed gehad op de echte
werking van de blend methode. Let wel,
experimenten proberen hoofdzakelijk om de
blend—een methode die meer dan 50 jaar zijn
bestaan heeft bewezen—te beschrijven Laat je
vooral niet misleiden door elkaar
tegensprekende onderzoekshypothesen.
Theorie over de blend is niet meer dan theorie!

Arthur Hinkel heeft nooit een method-
ologie uitgevonden die alleen gebaseerd was
op laboratorium onderzoeken of theoretische
concepten. In tegendeel, hij observeerde
onnoemelijk veel ontharings-specialisten,
blend deskundigen, en probeerde hun resultaten
te begrijpen. Deze met succes uitgevoerde
technieken werden uiteindelijk de blend
methode! Ongetwijfeld zal verder onderzoek
nog overtuigender bewijs leveren voor deze
unieke ontharingsmethode.

Door DC in werking
gezette HF hitte

ontsnapping
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Figuur 5
De blend produceert een breed hittepatroon dat
het doelgebied vernietigt, zelfs als de insteek niet
helemaal correct is.

Onderzoek resultaten: we kunnen
aannemen dat de blend stroomsoorten. een
aantal belangrijke behandelingsvoordelen
biedt. DC veroorzaakt loog dat de follikel
afbreekt en HF coaguleert de follikel. HF
verhit zoutwater in het weefsel wat de effectiev-
iteit van het loog verhoogt. HF produceert een
breed hitte patroon dat ook de DC kan aanzetten
tot het creëren van een breed loogpatroon. HF
vervormt en verbrijzelt weefsel cellen wat het
loog een betere mogelijkheid geeft om het
weefsel binnen te dringen. De HF convectie en
de DC gasbelletjes veroorzaken turbulentie
die het loog door de gehele follikel verspreidt.

Deze blend eigenschappen geven de
beste behandelings resultaten voor alle
ontharingsactiviteiten. Deze kenmerken zijn
zelfs nog van groter belang bij de behandeling
van diepe dikke haren in een vochtige huid en
als een insteek niet correct is.

Diepe dikke haren: het ontharen van
diepe, dikke haren in een vochtige huid is een
hele uitdaging. Een vochtige huid heeft een
hoge "ontvankelijkheidsfactor" voor HF en
wordt snel overbehandeld. De blend is
geweldig, juist voor zulke diepe dikke haren
die een groot doelgebied hebben en een
evenredige behandeling nodig hebben.

Met alleen DC kost het veel te veel tijd,
soms een aantal minuten, om diepe dikke
haren uit te schakelen. Een hoge HF stand
veroorzaakt een smal hittepatroon dat het brede
doelgebied niet bereikt. Handmatig HF geeft
niet genoeg hitte in het onderste gedeelte van
de follikel voordat hij omhoog stijgt en aan de
oppervlakte van de huid een overbehandeling
teweeg brengt.Hoewel een uitdaging, geeft de
blend bij dikke haren de mogelijkheid een
optimaal resultaat te behalen. Een fatale
combinatie van coagulatie en heet loog wordt
in het onderste gedeelte van de follikel verspreid
voordat de HF boven bij de opperhuid aankomt.
Het haar wordt dus vernietigd zonder
overbehandeling.

Insteek: de blend kan ook een niet
correcte insteek goed maken. Als de insteek
bijvoorbeeld niet in de juiste richting is gedaan,
kan de naald door de follikel gestoken worden
en net buiten het doel gebied komen te liggen.
Omdat de blend een breed vernietigingspatroon
produceert kan het doelgebied echter toch
behandeld worden. Als de insteek te diep is,
ongeveer een millimeter lager dan de papil, is
meer behandeltijd nodig, maar de stroom stijgt
naar het juiste niveau en vernietigt het
doelgebied (fig. 5).
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DC EN HF PROEVEN

EXPERIMENT MET VLEES

Hinkels proeven met vlees laten een aantal
belangrijke eigenschappen van de strooms-
oorten zien. Ik raad je aan deze eenvoudige
testen ook te doen. Alhoewel stroom op dood
weefsel anders reageert dan op levend weefsel
laten de volgende tests je zien hoe stroom
reageert in onze huid.

BENODIGHEDEN

1) BIEFSTUK: neem vochtig en vers mager
vlees (bij rood vlees kun je de coagulatie het
beste zien), een klein stukje is voldoende.
2) GLAS ZOUTWATER: meng 2 theelepels
zout in een glas water.
3) STUKJE ALUMINIUM FOLIE.

OPSTELLING

- leg de biefstuk op de aluminium folie.
- bevochtig het vlees met zoutwater; dit aardt
het vlees op de alumiumfolie en zorgt voor een
goede elektrische geleiding.
- aardt de DC door de handelektrode in een
stukje van de aluminium folie te rollen (zonder
sponsje).
- maak je hand nat en houd de handelektrode in
het folie goed vast (dit aardt de HF)
- kijk of alle snoeren van je apparaat goed
verbonden of aangesloten zijn (DC aarde snoer
aan positieve uitgang, naaldhoudersnoer aan
de blend uitgang)
- neem een .004 inch diameter naald
- bevochtig gedurende het experiment af en toe
het vlees en je hand met zout water om
verzekerd te zijn van goed elektrisch contact.

Figuur 6
Het vleesexperiment: Deze proeven laten duidelijk het effect
van DC en HF op weefsel zien. Let erop dat je je goed aan
de instructies voor het opzetten van de proef houdt.
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TEST 3: HF

1) Leg de naald op het vlees zoals in fig. 6.
2) Gebruik een middel tot hoge HF stand (60
tot 90 volt)
Waarneming: Het vlees wordt bruin door de
coagulatie.
Je zult zien dat de coagulatie aan de punt van
de naald begint en naar boven voort beweegt.
Bovendien zul je zien dat het hittepatroon
breed is. Waarneming: Als je een vergrootglas
gebruikt zie je dat het vocht gekookt wordt, dit
is de door HF veroorzaakte "turbulentie."
3) Experimenteer met verschillende strooms-
terktes.
4) Experimenteer met verschillende naald-
lengtes.
Waarneming: Sterkere stroom veroorzaakt
snellere coagulatie. Bij minder naaldcontact
(minder diepe insteek) met het vlees zie je
sneller en heviger koken. Waarneming: Het
kan zijn dat gekookt weefsel aan de naald
kleeft. Dit geeft onnodige weefsel vernietiging
aan. Verwijder het aangekoekte weefsel omdat
het de naald isoleert en de volgende proeven
bemoeilijkt.

TEST 4: HF BIJ INSTEEK

1) Steek de naald diep in het vlees.
2) Zet de HF stand hoog (70 tot 90 volt)
3) Zet de stroom ongeveer 20 seconden aan.
Waarneming: het duurt ongeveer 15 tot 20
seconden voor je "koken' waarneemt bij het
insteekpunt. (De stroom stijgt langzaam).
4) maak een oppervlakkige insteek, ongeveer
1 millimeter of minder, in het vlees.

TEST 1: DC

1) Leg de naald op het vlees (zie fig. 6)
2) Zet de DC op 0,5 mA (5 tiende miliampère),
en vergeet niet de in aluminium gerolde
handelektrode vast te houden.
3) Geef 2 tot 4 minuten stroom. Waarneming:
er vormt zich een smal loogpatroon met
waterstof belletjes.
4) Stop de stroom, verwijder de naald en veeg
het "schuim" weg met je vinger. Waarneming:
op de plaats waar het weefsel ontbonden is
heeft zich een gleuf gevormd.
5) Herhaal dit experiment maar gebruik nu 1.0
mA (10 tiende miliampère), en je zult zien dat
het loog zich veel sneller vormt.

TEST 2: DC BIJ INSTEEK

1) Steek de naald diep in het vlees
2) Zet de DC op 1.0 mA (10 tiende miliampère)
3) Laat de stroom 2 tot 4 minuten aan.
Waarneming: je zult zien dat bij het begin van
de insteek schuim ontstaat (waterstof gasbel-
letjes en loog).
4) Beweeg de naald op en neer terwijl de
stroom aanblijft. Waarneming: de naald kleeft
niet aan het weefsel, maar glijdt gemakkelijk
omdat het weefsel niet gekookt wordt—het
weefsel wordt ontbonden, opgelost.
5) maak met de stroom op 1.0 mA een heel
ondiepe insteek, ongeveer 1 millimeter.
Waarneming: directe en overvloedige
loogvorming met belletjes. (De stroom is
geconcentreerd op een klein oppervlak en
ontwikkelt geconcentreerde loog).
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TEST 6: DC & HF BIJ INSTEEK

1) Steek de naald diep in het vlees.
2) Geef ongeveer 20 seconden lang
tegelijkertijd 70 tot 90 Volt HF en 1.0 mA DC.
Waarneming: tezamen met de coagulatie
verschijnen belletjes (waterstof schuim).
3) Beweeg de naald met beide stroomsoorten
aan, op en neer in het vlees. Waarneming: De
naald kleeft niet aan het vlees omdat DC het
weefsel oplost en de coagulatie niet erg sterk
is. Het weefsel wordt niet gedehydreerd.
4) Steek ondiep in, bijvoorbeeld maar 1 milli-
meter of minder. Waarneming: De ondiepe
insteek veroorzaakt snelle coagulatie en
loogvorming. (Merk op dat de coagulatie
overheerst).
5) Experimenteer met verschillende
naalddieptes en stroomsterktes.

TEST 7: HF BLOKKEERT LOOG

1) Steek de naald tot ongeveer halverwege in
het vlees.
2) Zet de HF op hoog en de DC op 0,5 mA (5
tiende milliampère).
3) Geef DC stroom en let erop dat de meter o,5
mA aangeeft.
4) Voeg nu de HF op volle sterkte toe.
Waarneming: je zult zien dat de HF het weefsel
heel sterk verhit en uitdroogt. DC is niet meer
in staat door het droge weefsel te stromen. Je
ziet de meter zakken of instabiel worden als
het ontharingsapparaat een hoog voltage moet
afgeven. (Dit experiment toont aan dat hoge
HF afgifte niet gebruikt moet worden voor de
blend omdat het de loogformatie belemmert).

Waarneming: Bijna onmiddellijk zie je weefsel
vernietiging en verbranding. (Dit gebeurt als
je per ongeluk heel ondiep insteekt).
5) Steek opnieuw diep in en geef hoge HF
stroom. Trek de naald nu langzaam terug tot
hij uit het vlees is. Waarneming: het koken
gaat sneller naarmate de naald wordt
teruggetrokken. Tenslotte zie je een
verbranding op het moment dat de naald nog
net het oppervlak raakt. Je zult ook rook zien
als het vlees wordt verbrand.
6) Herhaal de vorige experimenten met
verschillende stroomsterktes en naalddiepten.

TEST 5: DC & HF

1) Doe de naald zoals in fig. 6 op het vlees.
2) Geef ongeveer 70 volt HF (middel hoog) en
1.0 mA DC (10 tiende milliampère)
3) Gebruik de stroomsoorten ongeveer 20
seconden samen Waarneming: coagulatie
(bruin worden) en loogvorming (schuim)
ontstaan tegelijkertijd. Je ziet dat de coagulatie-
en loogpatronen breed zijn en overeenkomen.
Bovendien zie je dat het loog sneller gevormd
wordt en de naald niet aan het weefsel kleeft.
4) Probeer verschillende stroomstanden en
naalddiepten. Waarneming: een korte naald
(minder naaldcontact met het vlees)
veroorzaakt snelle coagulatie en een mogelijke
verbranding.

5 - De Blend-Methode
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De blend methode stap voor stap toepassen,
daar gaat het in dit gedeelte om. De volgende
6 hoofdstukken behandelen de insteek, het
vaststellen van de stroomsterkte, progressieve
epilatie, gezichtstechniek en lichaamstechniek
( op verzoek van de auteur verder face-techniek
en body-techniek genoemd zoals in de rest van
de wereld). Dit gedeelte beschrijft feitelijk de
fundamentele blend techniek. Volgende
hoofdstukken beschrijven de variaties die bij
verschillende soorten haar op diverse
lichaamsdelen toegepast worden.

Alle lezers hebben een ander kennis
niveau. De een is een beginner de ander heeft
reeds jaren ervaring en weet er al veel van. Om
hieraan tegemoet te komen heb ik een indeling
gemaakt die dit boek makkelijk bruikbaar
maakt.

Ik heb steeds de sleutelwoorden van de
nieuw uit te voeren handelingen, in een kader
zoals op deze pagina, weergegeven. Als je de
sleutelwoorden leest kun je nagaan of je de
uitleg over dit onderwerp nodig hebt (of
eventueel je geheugen even wilt opfrissen). Zo
niet, ga dan gewoon door naar het volgende
kader totdat je onbekende informatie
tegenkomt. Eigenlijk zou ik je willen aanraden
de hele handleiding te lezen omdat je wel eens
verbaasd zou kunnen zijn over de nieuwe
dingen die er in staan.

We worden allemaal gelijk geboren maar na de
opvoeding zijn we dat niet meer.

- Chinees spreekwoord.

DE INSTEEK

6
Hoofdstuk
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       DOE DE NAALD
       IN DE NAALDHOUDER

Heel kenmerkend voor de blendmethode is het
gebruik van de schroefbare top van de
naaldhouder (fig. 1). Het gedeelte dat je
vasthoudt is het handstuk. De beide

stroomsoorten stromen door
een coaxciale kabel (kabel
met een gemeenschappelijke
as). Is je apparaat uitgerust
met (koude) luchttoevoer dan
is over de coaxiale kabel een
plastic buis geschoven waar-
door continue koude lucht-
toevoer mogelijk is. Een
zogenaamde spanschroef
houdt de naald vast. De
schroef-top knijpt de span-
schroef samen en de naald
blijft op zijn plaats.

De spanschroef opent
zich door het losdraaien van
de schroef-top. Haal de
schroef-top er niet af, draai
hem alleen maar iets losser.
Over het algemeen is een slag
voldoende om de naald in de
houder te steken.

Haal met een Oc of H
pincet een naald uit de
verpakking om hem in de
naaldhouder te doen. Raak de
naald niet aan met je vingers.

       NAALDKEUZE

Dikte: Kies een naald die bijna net zo dik is als
de haren die je wilt gaan behandelen. En doe
dat niet door te gissen, pak met de pincet een
naald uit de verpakking en leg hem naast de
haren. Lijkt hij te dun neem dan een dikkere.
Denk erom dat een juiste naalddikte
overbehandeling door HF kan voor-
komen. Dunne naalden hebben minder
oppervlak en zijn dus "heter."
Lengte: Over het algemeen groeien
dikke haren dieper en dunne haren
oppervlakkiger. Helaas kun je de
precieze diepte van de follikel niet meten.
Benader dus de goede lengte en trek de
haar niet uit om de follikeldiepte te meten.
(Het vaststellen van de juiste diepte wordt
verderop besproken). Bij gebruik van de
niet-tapse wegwerpnaalden zijn er
mogelijkerwijs maar twee lengtes: kort
of normaal. Gebruik de korte voor dunne
tot middeldikke haren en de normale
voor dikke haren. De tapstoelopende
naald heeft vier tot vijf lengtes. Kies bij
een tapse naald er een die net iets langer
is dan je denkt nodig te hebben. Denk er
nog even niet over na of je het tapse
gedeelte ook moet insteken omdat je nog
niet weet of het nodig is of niet.

6 - De Insteek

 "Uiteindelijk bestaat ons hele leven, met onze moraal en onze
kostbare vrijheid, hoofdzakelijk uit de acceptatie van onszelf
zoals we zijn."                                           - Jean Anouilh, 1936.

1. Naaldkeuze
2. Doe de naald in de naaldhouder
3. Draai de schroef-top vast
4. Controleer de spanschroef

Figuur 1
Naaldhouder: een typisch blendmodel met
een spanschroef en een schroef-top.
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Doe de naald zover dat het tapse
gedeelte helemaal zichtbaar is en niet
teruggeschoven is in de spanschroef. Een aantal
niet-tapse wegwerpnaalden hebben een abrupt
taps gedeelte wat makkelijk in het gebruik is.

Tapse naalden zijn minder duidelijk
gemarkeerd. Daardoor wordt de tapse naald

soms te ver in de houder gestoken.
Let erop dat het hele tapse gedeelte
plus nog 1 of 2 millimeter van de
schacht zichtbaar is.

Hou het handstuk horizontaal, niet
verticaal en schuif de naald in de spanschroef
(fig. 2). De apparaten met luchttoevoer hebben
een naaldhouder die hol is om de lucht door te
laten. Als je het handstuk verticaal houdt valt
de naald in de houder en daarna meestal in het
plastic buisje voor de lucht en je bent de naald
kwijt. Als je je handstuk horizontaal houdt kan
je dit niet overkomen. (Noot: sommige
fabrikanten hebben een weerstand in de
naaldhouder gemaakt zodat de naald niet in de
luchtbuis valt.)

Plaats de naald in de houder tot je nog
1 of 2 millimeter van de schacht ziet (fig. 3).
Sommige ontharingsspecialisten maken de fout
dat ze een te groot gedeelte van de schacht
laten uitsteken. De schacht wordt niet gebruikt
en verlengt de naald onnodig waardoor de
insteek bemoeilijkt wordt.

Figuur 2
Hou de naald bij de schacht en niet
aan de naald vast. Het handstuk moet
horizontaal gehouden worden als de
naald in de houder wordt gedaan.

Figuur 3
Doe de naald zover in de houder dat nog
maar 1 à 2 mm van de schacht zichtbaar is.
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Figuur 5
Controleer de spanschroef op slijtage.
Koop elk jaar een nieuwe naaldhouder.

       DRAAI DE SCHROEF-TOP VAST

Als de naald goed in de naaldhouder zit kun je
de schroef-top dichtdraaien. Controleer of de
naald stevig zit door met je pincet te proberen
de naald heen en weer te schuiven. De naald
mag niet meer bewegen.

HF stroomt door de metalen
spanschroef naar de naald. Let erop dat de
spanschroef niet meer zichtbaar is omdat je
hem anders ook met je vinger zou kunnen
aanraken tijdens de behandeling. Omdat je
vinger "de kortste elektrische weg" is gaat de
stroom dan via je vinger. Je raakt niet gewond
maar de stroom komt niet in de naald of de
klant terecht (fig. 43).

Kijk nieuwe naaldhouders altijd na of
ze goed dichtgaan en of er geen metaal zichtbaar
is. Ook moet je periodiek je naaldhouder
controleren omdat het handstuk los kan raken
waardoor metaal tevoorschijn kan komen. Ga
ook niet af op de isolerende latex handschoenen
die een toevallige kortere weg zouden
tegenhouden, omdat HF door de handschoen
heen kan dringen.

       CONTROLEER
       DE SPANSCHROEF

Na ongeveer een jaar raken de scherpe "tanden"
van de spanschroef versleten. Het is dan
mogelijk dat de grip niet meer stevig genoeg is
en er daardoor een slecht elektrische contact
ontstaat.

De spanschroef kun je op de volgende
manier controleren: draai de schroef-top,
zonder naald in de houder, stevig dicht. Bij een
nieuwe spanschroef met scherpe tanden zie je
een "kruis" terwijl je bij versleten tanden een
opening ziet (fig. 5). Controleer je spanschroef
regelmatig en koop elk jaar een nieuwe
naaldhouder en kabel. Je kunt geen kwaliteits-
behandeling geven met instrumenten die slecht
elektrisch contact maken. (Noot: sommige
naaldhouders zijn voorzien van uitgeboorde
spanschroeftanden, maar ook deze kunnen
slijten en moeten elk jaar vervangen worden.)

Figuur 4
De top zit niet strak genoeg, de vingers kunnen
de metalen spanschroef aanraken waardoor HF
de "kortste weg' volgt.
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       SPANNEN VAN DE HUID

Houd de pincet en de naaldhouder met de duim
en de wijsvinger van elke hand vast. Gebruik
de andere vingers om zachtjes op de huid te
drukken en te spannen. Afhankelijk van je
eigen stijl kunnen de vingers naar binnen wijzen
zoals in fig. 6 of ze kunnen allemaal naar
buiten wijzen. Het spannen van de huid
verstevigt het weefsel waardoor het makkel-
ijker wordt om in de follikel te steken.

Wat er precies gebeurt als de huid
gespannen wordt is onderwerp van discussie.
Ontharingsspecialisten nemen aan dat de
follikel meer geopend wordt zodat de naald in
de follikel glijdt zonder het weefsel te
doorboren. De analogie van het openen van
een zak zou duidelijk moeten maken dat het
weefsel niet wordt doorboord. Maar onderzoek
heeft uitgewezen dat de follikel niet "geopend"
kan worden en er dus wel weefsel doorboord
wordt.

5) houding van de vingers
6) spannen van de huid
7) Volg de richtingaanwijzer
8) Bepalen van de insteekdiepte.

       HOUDING VAN
       DE VINGERS

Docenten beweren vaak dat er
maar een juiste stand van de
handen mogelijk is. Ze maken
er een heel gedoe van om elke
vinger precies te plaatsen. En de "juiste
manier" blijkt toevallig altijd de manier
te zijn zoals ze zelf werken !

Natuurlijk is er niet maar een
stand die voor iedereen geschikt is, we
zijn tenslotte allemaal anders geschapen. Ik
heb dunne lange vingers. Sommige
ontharingsspecialisten hebben korte dikke
vingers. Met vallen en opstaan komen we
vanzelf wel achter onze eigen "juiste" houding.

Toch zijn er een aantal voorschriften
waar je acht op moet slaan. Nog voordat de
naald is ingestoken moet je je pincet naast de
haar plaatsen. Op deze manier hoef je als je
begint met ontharen niet meer te rommelen.
Het is erg belangrijk dat de pincet niet naar
boven wijst of in de handpalm gehouden wordt.
Plaats hem met een hoek van 900 t.o.v. de haar.
In deze houding komt de haar recht uit de foll-
ikel en wordt niet zijwaarts getrokken (fig. 6).

Om vermoeidheid in je handen te
vermijden moet je de naaldhouder en de pincet
losjes vasthouden. Knijp niet in de pincet
voordat je de haar kunt te testen en epileren.
Als de haar geëpileerd kan worden kun je hem
met de punt van de pincet beetpakken; het kan
alleen met het uiterste tipje van de punt van de
pincet. Raak de naald niet aan met de pincet!
Door naald contact gaat de HF via de kortste
weg direct in de pincet ( en jou) en helemaal
niet de follikel in.

Figuur 6
Houd de pincet en de naaldhouder losjes vast. Span
en "verstevig" de huid zachtjes. Plaats de pincet dicht
bij het haar in een hoek van 900 t.o.v. de naald.
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Figuur 8
De drie schachten van de follikel: de harde
binnenste schacht, de zachte buitenste schacht
en de huidschede.

Doe het volgende experiment: Span met je
vingers de huid van je arm. Zie (met een
loep) dat de follikel met de huid mee
beweegt maar zich niet "opent."

Figuur 7
Spannen "opent" de trechtervormige
huidopening maar opent niet de follikel.

Door het spannen van de huid opent de
trechtervormige follikeluitgang zich enigszins
(fig. 7). In de follikel is de haar en de schacht
echter stevig met elkaar verbonden. Deze
weefsels kunnen niet gescheiden worden of
zich "openen" door het spannen van de huid.
Toch moet de huid gespannen worden om de
naald makkelijk in te steken. Als spannen de
follikel niet opent, waardoor wordt de insteek
dan toch makkelijker?

Willen we deze paradox begrijpen
zouden we moeten nagaan waar de naald terecht
komt bij de insteek en hoe spannen daar bij kan
helpen. Bekijken we de follikel nader dan
vinden we een antwoord. De binnenste schacht
is verhard weefsel. De buitenste schacht is
zacht, gelatineachtig. De huidschede is een
vezelachtige gleuf die de follikel omvat (fig.
8). Men vermoedt dat de naald langs het harde
weefsel glijdt en de zachte buitenste schacht
doorboort.

De experimenten van Dr. James
Schuster tonen duidelijk aan dat de naald
inderdaad de buitenste schacht binnendringt.
Hij voorzag een naald van een laagje zwarte
Oostindische inkt en stak ermee in levend
menselijk weefsel in. Door middel van een
biopsie haalde hij de follikel uit de huid en
sneed hem in segmenten. In elk stukje is de
zwarte kleur van de inkt en de afdruk van de
naald slechts te zien in de buitenste schacht

(fig 9). Schuster denkt dat de naald niet
gemakkelijk door de harde binnenste schacht
dringt maar wel gemakkelijk door de brijachtige
buitenste schacht.

De bevindingen van Schuster hebben
duidelijk aangetoond dat het spannen van de
huid voordelen oplevert. Terwijl de naald de
bloedeloze buitenste schacht doorboort wordt
de huid strak en gestabiliseerd. Het nadeel van
scherpe naalden is hiermee ook verklaard.
Scherpe naalden doorboren vaak de huidschede
of prikken in de binnenste schacht. Een naald
met een ietwat ronde punt glijdt af op het
hardere weefsel en wordt naar beneden geleid
door het zachtere weefsel van de buitenste
schacht.

6 - De Insteek
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NAALD MET EEN
LAAGJE ZWARTE INKT

HAAR

A) Sectie net onder de trechtervormige huidopening. De
naald dringt alleen de buitenste schacht binnen. Je ziet
de inkt en het gat.
B) Segment van een dieper gelegen stukje laat zien dat
de buitenste schacht een groter gebied beslaat dat
enkel door de naald doorboord is. Zie de inkt en het gat.

HUIDSCHEDE

BUITENSTE SCHACHT

BINNENSTE SCHACHT

A

B

Figuur 9
Het experiment van Dr. Schuster laat zien dat de naald ingestoken is in
het buitenste haarwortelweefsel. Je ziet de inkt en het gat van de naald
in de buitenste schacht. De naald doorboort de harde binnenste schacht
niet en prikt zelden door de harde huidschede. (Foto's met welwillende
toestemming van Dr. James Schuster.)

6 - De Insteek
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       VOLG DE RICHTINGAANWIJZER

Bij het richten van de naald moet je op de punt
van de naald en de follikelopening letten.
Plaats de punt in de opening en volg de naald
in de richting van de eerste millimeter van de
haar die je uit de follikel ziet komen (fig. 10).

Meestal wijst de eerste millimeter van
de haar exact in de juiste richting van de
follikel. Dit stukje wordt dan ook de "richting-
aanwijzer" genoemd. Bijna alle haren komen
recht uit de follikel en buigen dan. Het is dus

6 - De Insteek

duidelijk dat een goede insteek de richting van
de richtingaanwijzer volgt en niet die van het
bovenste gedeelte van de haar.

De richtingaanwijzer is ook juist omdat
hij net uit de follikel komt en nog relatief
vochtig is. Verder uit de huid wordt de haar
steeds droger en gaat krullen net zoals een
droog lint dat opdroogt en aan een kant omkrult
(fig. 10).

Heb je eenmaal ingestoken houd de
naald dan stil terwijl de stroom de follikel
coaguleert. Wiebel niet met de naald of beweeg
hem niet op en neer. Je kunt echter wel een
subtiele beweging maken om je insteek te con-
troleren. We noemen dit bewegen het "kwis-
pelen" van de haar.

Terwijl de naald helemaal is ingestoken
beweeg je de naald heel zachtjes en voorzichtig
naar de buitenkant van de follikel. Houd de
naald paralel aan de follikel. Als de naald
perfect ingestoken is "kwispelt" het haar mees-
tal net zoals de staart van een hond (fig. 11).

Maak er geen gewoonte van door de
haar steeds te "kwispelen." Overbodige
bewegingen van de naald leiden tot slechte
techniek. "Kwispel" het haar slechts ter controle
van de insteekhoek op speciale gebieden.
Gebruik het hoogstens een of twee keer tijdens
een behandeling.

Figuur 10
Plaats de naaldpunt in de follikel-
opening. Volg met de naald de
"richtingaanwijzer."

Figuur 11
"kwispelen met het haar" bevestigt een
juiste insteek. Overdrijf het gebruik niet.
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       BEPALEN VAN
       DE INSTEEKDIEPTE

Na een paar minuten zul je een aantal anagene
haren behandeld hebben. Maak een volgende
insteek in een vergelijkbaar anageen haar en
behandel de haar volledig. Haal de naald uit de
follikel, zet de pincet op de huid en haal de haar
met de pincet uit de huid. De geëpileerde
wortel plus haarschacht is de insteekdiepte
(fig. 12).

Leg de geëpileerde haar naast de naald
en prent deze lengte in je hoofd. Bij elk
vergelijkbaar haar in dat gebied moet je
dezelfde insteekdiepte hanteren. Let er op dat
je bij het meten zowel de haarwortel als de
haarschacht betrekt. De juiste insteekdiepte
strekt zich uit van de haarbol tot aan het punt
waar je de haar met de pincet hebt beetgepakt.
(Het achterwege laten van de schacht is een
veel voorkomende fout.)

Tijdens de behandeling zet zich een
klein beetje DC "schuim" op de naald af,

Figuur 12
Anagene haarwortel en schacht vormen samen de maat
van de "insteekdiepte." Leg de geëpileerde haar naast de
naald om de correcte insteekdiepte vast te stellen.

precies op huidniveau (fig. 13).
Gebruik dit als een indicatie
voor je correcte insteek. Na een
tijdje hoopt zich teveel schuim
op en is de maat niet meer juist.
Zit er teveel schuim, haal het er
dan af met je pincet.
Om de insteekdiepte te bepalen

moet je niet een haar met de
pincet eruit trekken. Omdat een

anagene haar de maatstaf is, kan het wel even
duren voor je "precies" de juiste anagene haar
gevonden hebt, terwijl je allemaal catagene en
telogene haren eruit getrokken hebt. Klanten
komen bij ons om zich definitief te laten
ontharen niet om haren eruit te laten trekken!
Bovendien wordt bij het epileren van het haar
de schacht samengebald waardoor de haar een
kortere wortel laat zien dan in werkelijkheid
het geval is bij een correct onthaarde anagene
haar.

Figuur 13
DC "schuim' overblijfsel blijft achter op de naald en
kan gebruikt worden als een diepte indicatie.
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B

C

D

A

Figuur 14
Meesters in de blend ontharing demonstreren de juiste houding.
A) Ermtraud Feyen (Duitsland). B) Jane Riddle (Jane Riddle
Instituut, Californië). C) Ermtraud demonstreert de houding op
het gezicht. D) Jane laat de juiste techniek op de benen zien.

de instrumenten bij
een hoek van 900

PRAKTISCHE AANWIJZINGEN

Om vermoeidheid tegen te gaan moet je het
jezelf zo comfortabel mogelijk maken.
Voorkom voorover buigen. Probeer je rug en
nek recht te houden. Maak er geen probleem
van om de klant van houding te laten veranderen
zodat je zelf comfortabeler zit.

Je kunt aan het hoofdeinde of aan de
zijkant van de behandeltafel zitten. Je kunt de
techniek van het vooruit- of achteruitsteken
gebruiken. Gebruik de stijl die jou het beste
past, maar doe de kabel altijd om je nek en laat
hem op je arm rusten. Zo verminder je het
gewicht van de kabel en dat veroorzaakt minder
vermoeidheid in de polsen. Het allerbelang-
rijkste is echter dat je naald en pincet altijd in
de juiste positie zijn vlak voor gebruik (fig.
14). (Noot: je moet altijd handschoenen
gebruiken tijdens de behandeling. De mensen
op deze foto's deden het alleen voor de
duidelijkheid van de positionering voor de
opname van deze foto's niet.)

kabel rust
op de arm
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7
Zoals eerder beschreven beheerst de
hoogfrequente stroom het niveau van zowel
HF coagulatie als van DC loog in de follikel.
De blend procedure wordt dus door HF
geregeld. DC wordt slechts volgens een
wiskundige berekening toegevoegd. HF is de
hoofdstroom voor de blend methode.

De juiste HF waarden worden eerst
vastgesteld—zonder DC. De meest voor-
komende fout van blend ontharingsspecialisten
is dat ze de behandeling tegelijk met HF en DC
beginnen. Je zult zien dat deze ogenschijnlijk
onschuldige fout het behandelingsresultaat
behoorlijk ondermijnt.

Ontharingsspecialisten die de
handmatige HF methode beheersen denken in
het begin dat de toevoeging van DC mogelijke
overbehandeling tot gevolg heeft. Dat is echter
niet het geval. Bij de blend kan alleen onjuist
gebruik van de HF techniek overbehandeling
teweeg brengen. Vergelijkbaar is DC ook niet
verantwoordelijk voor meer pijn. HF blokkeert
de gevoeligheid voor DC in de huid. HF is dus
verantwoordelijk voor pijn, overbehandeling
en vernietiging van de follikel. HF is werkelijk
de hoofdstroom. Als je de handmatige HF
techniek echt begrijpt dan ken je ook de
fundamentele blend techniek.

"Klim de berg niet op voor je er bent."
 - Engels spreekwoord.

INSTELLING HF
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"Er is maar een succes mogelijk - het leven leiden dat je wilt."
                               - Christopher Morley, 1922

Figuur 1
Stel je je ontharingsapparaat als een radio voor.
Draai de HF op tot je "muziek" hoort.

Het lijkt verwarrend om voor elke klant de
juiste HF instelling te vinden omdat de
instellingen niet standaard zijn. Dezelfde
instelling die voor de ene klant de juiste
coagulatie veroorzaakt geeft bij een ander een
volstrekt onaanvaardbare overbehandeling. Als
je je ontharingsapparaat echter vergelijkt met
een radio dan wordt de situatie duidelijk.
Alhoewel het ontharingsapparaat HF
produceert en de radio HF ontvangt zijn ze
goed vergelijkbaar (fig. 1).

De radio heeft twee basis regelaars: die
om af te stemmen en een volumeknop. De
tuner stemt op verschillende frequenties (of
stations) af. Het ontharingsapparaat heeft ook
een tuner maar hij is vastgezet op maar een
frequentie, er is dus geen knop voor aanwezig.
De meeste Amerikaanse ontharingsapparaten
zenden uit op de frequentie van 13.56
megacyclus. Verschillende Europese apparaten
zijn afgestemd op 1.8 megacyclus. Net als bij
de meeste radiostations is er weinig kwalitatief
verschil tussen de frequenties.

De volumeknop van de radio regelt de
stroomsterkte (of het signaal) naar de
luidsprekers en regelt harde en zachte
weergave. De intensiteitsknop van het
ontharingsapparaat is net als de volumeknop
van de radio, hij verhoogt of verlaagt de
stroomsterkte naar de follikel.

Sta eens stil bij het volgende. Hoe zoek
je het juiste radiovolume? Kies je de
geluidssterkte door middel van de nummers
op de knop? Zet je elke radio altijd op "7?" De
kans is groot dat je nooit naar de cijfers kijkt,
omdat je de radio hard of zacht zet naar wat je
hoort. Het bijbehorende cijfer is onbelangrijk.

De HF instelling is net als het bijdraaien
van de volume regelaar op je radio. Je draait de
stroom op totdat coagulatie in de follikel
plaatsvindt. Het cijfer op de knop of meter is
niet bepalend. Je weet dat coagulatie plaats
vindt als de klant voelt dat er weefsel vernietigd
wordt en je dat vertelt. Denk dus aan de klant
als aan een luidspreker en draai het volume op
tot hij of zij "geluid geeft."
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        BEPAAL JE BEGINPUNT

De gebruiksaanwijzing van de fabrikant moet
het exacte beginpunt van je ontharingsapparaat
aangeven. (De gebruiksaanwijzing van je
apparaat zou kunnen refereren aan het
beginpunt voor de face-techniek).

Het beginpunt is een cijfer op de knop,
zoals "1" of "3," of het kan ook "40" zijn op een
HF meter. Als je gebruiksaanwijzing dit
beginpunt niet aangeeft moet je het zelf
opzoeken. Helaas zijn niet alle gebruiks-
aanwijzingen correct in de weergave van hun
data en zul je het juiste beginpunt zelf moeten
vaststellen.

Je kunt het beginpunt vaststellen door
op jezelf te experimenteren (fig. 2). Zet de HF
knop op het aangegeven beginpunt, steek op je
arm in op een medium dik haar en geef stroom.
Na 2 tot 3 seconden zou je heel zachtjes stroom
moeten voelen. Hou de stroom de volle 20
seconden aan. Binnen deze 20 sec. zou je geen
overbehandeling kunnen veroorzaken en het
haar zou er makkelijk uit moeten komen. Het
beginpunt van je apparaat is correct vastgesteld
als de procedure zo verloopt. (Kijk op blz. 336)
voor de uitgebreide uitleg om het beginpunt te
vinden.)

Het beginpunt is de laagste HF om mee
te werken—ga niet lager. Als de stroom nog
lager staat draait het hittepatroon zich om. 1
Begin elke behandeling bij dit beginpunt. Geef
de klant de tijd om te wennen aan lage stroom
en draai hem dan langzaam op.

        SCHAKEL DE AUTOMATISCHE
        INSTELLINGEN UIT

Tegenwoordig zijn bijna alle blend-apparaten
uitgerust met automatische of geautomatis-
eerde instellingen. Van deze instellingen zijn
er maar weinig nodig; sommige zijn zelfs
slecht voor de blend-methode. Volg de
instructies in uw gebruiksaanwijzing en schakel
de automatische functies uit. Schakel de
pieptonen, seconden-tellers, huidvochtigheids-
meters en eventuele voetschakelaars uit.

Voor onze doelstellingen hebben we
alleen een handmatig bediende instelling voor
de HF-sterkte nodig en een aparte
voetschakelaar om de HF in en uit te schakelen.
(Ook een aparte DC-voetschakelaar).

7 - Instelling HF

  9) Uitschakelen van "automatische" functies.
10) Bepaal je beginpunt.
11) Tel de seconden.
12) Bepaal het werkpunt.

Figuur 2
Bepaal het werkelijke "beginpunt" door op je arm op een
middeldik haar te experimenteren. Hou de stroom 20
seconden aan en analyseer de resultaten.

1 Als de HF te laag is afgesteld begint de coagulatie bovenaan
of in het midden en kan in de "gevarenzone" een overbehandeling
veroorzaken. Zie pag 75.
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(Noot: voor het gemak van de lezer heb ik een
fantasie apparaat getekend in fig. 3 en 4. Op
deze apparaten is de beginstand "1." Ga er
niet van uit dat dit apparaat echt is. Je eigen
apparaat heeft andere weergaven.)

       TEL DE SECONDEN

Met de HF knop op het beginpunt ("1" op ons
fantasie apparaat) steek je de naald in en geef
je HF stroom met de voetpedaal. Vraag de
klant of ze de stroom voelt! Denk er aan, ze is
je "luidspreker." Je moet met de klant
communiceren om te weten of er coagulatie
plaats vindt (fig. 3).

Als de klant zegt "ja, ik voel de stroom,"
ga dan door met stroom geven. Maak je geen
zorgen over pijn, je werkt immers op de
allerlaagste stand. Als de klant zegt dat ze
"niets" voelt draai de stand dan hoger tot ze de
stroom voelt.

7 - Instelling HF

Terwijl de HF de hele tijd stroomt pak
je de haar met de pincet vast en trekt er heel
zachtjes aan om te voelen of hij los laat. Trek
niet constant aan de haar, maar probeer
voorzichtig een paar seconden. Te zijner tijd
zal de haar loslaten zonder er aan te trekken.

Steek nu in een ander haarzakje in.
Geef HF stroom en begin de seconden te
tellen—tot 20. Voel weer zachtjes aan de haren,
als hij voor 20 seconden loslaat, stop dan met
HF en onthou het aantal seconden. De haar kan
bijvoorbeeld bij 15 seconden hebben
losgelaten.

Zet de stroom hoger als de haar niet
binnen 20 seconden loslaat. Op deze manier
hoef je de klant niet te vragen of de stroom te
sterk staat omdat ze niks voelt. Let wel, als je
een hele verkeerde insteek hebt gemaakt, zal
de haar niet loslaten in 20 of zelfs 100 seconden!
Let erop dat je insteek perfect is.

de HF stand bepalen:
- DC is uit.
- HF sstaat op beginpunt "1."
- HF wordt ingeschakeld.
- HF staat 20 sec. aan.

Figuur 3
Imaginair blend ontharingsapparaat: dit fantasie apparaat is
voor demonstratie doeleinden. Denk niet dat de waarden
corresponderen met je eigen apparaat.
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       BEPAAL HET WERKPUNT

Herhaal deze testprocedure een paar keer en
verhoog de stroom langzaam elke keer een
beetje dat je een haar epileert. Je zult dan het
goede werkpunt vinden : de juiste HF stand
voor deze haren bij deze speciale klant. Op ons
imaginaire ontharingsapparaat is de stand
aangegeven net boven "2" bij een epilatietijd
van 12 seconden (fig. 4).

7 - Instelling HF

Ik heb veel beginnende ontharings-
specialisten meegemaakt die niet
communiceren. Ze zijn 40 tot 50 sec. Bezig
om een haar eruit te halen en vragen zich
af wat er aan de hand is. Als ze de klant
gewoon gevraagd hadden, waren ze er
achter gekomen dat de klant niks voelde en
dus sterkere stroom gebruikt had kunnen
worden. Ook heb ik meegemaakt dat de
klant badend in het zweet de behandeling
onderging, zonder te zeggen dat het niet uit
te houden was. Er is maar een kleine aan-
passing in sterkte nodig om de behandeling
verdraagbaar te maken. Denk er dus aan
om met de klant te communiceren.

Het werkpunt bepalen
- DC is uit.
- Pijngrens van de klantis  "2."
- De haar laat ne 12 sec. los.
- Het werkpunt is bepaald.

Figuur 4
Imaginair blend ontharingsapparaat: we hebben
het "werkpunt" op dit apparaat net boven de stand
"2" gevonden bij een epilatietijd van 12 sec.

Het werkpunt bestaat dus uit twee
factoren: het juiste cijfer op de HF knop (of
meter) en het aantal seconden dat nodig is om
de haar te epileren. Beide factoren worden
voornamelijk bepaald door de pijngrens van
de klant. Communiceer met de klant om de
pijngrens vast te stellen.

Laat de klant weten wat je van plan
bent. Leg haar/hem uit dat je het "pijn
tolerantiepunt" aan het zoeken bent en dat de
ontharingstijd korter is naarmate de pijngrens
hoger ligt. Betrek de klant actief in het vinden
van de pijngrens zodat een "hanteerbaar
ongemak" ontstaat.

Word niet overbezorgd tijdens het
zoeken naar het werkpunt. Zeg niet: "Oh,
sorry, doet dit te veel pijn?" Hou de dialoog
makkelijk en zakelijk omdat door teveel
toegeven de psychologische wil om de
behandelingspijn te verdragen vaak vermindert.

2 In uitzonderingsgevallen is de pijngrens van de klant "te
hoog," ze voelen bijna niks. In deze gevallen stel je de stand zelf
vast en kijkt goed naar de huid voor overbehandeling.
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Figuur 6
Leerling in Japan die bezig is het "werkpunt" te bepalen. (Zij
werkt met een Amerikaans ontharingsapparaat)

Figuur 7
Leerlingen in Peru kijken toe hoe Martha Rosell het "werkpunt"
bepaalt. (Er wordt gewerkt met een Nederlands apparaat).

10 - 20 seconds hele diepe haren (baard)
10 - 15 seconds diepe haren (kin)
6 - 10 seconds middel dik haar (kin, wangen)
3 - 6 seconds dun vellus haar (wangen)

Figuur 5
Het werkpunt wordt bepaald door de pijngrens van de klant
maar vergelijkbare haren worden vaak in dezelfde tijd behandeld.

PRAKTISCHE AANWIJZINGEN

Het werkpunt wordt hoofdzakelijk bepaald
door de pijngrens van de klant. De epilatietijd
varieert van 3 tot 20 seconden voor alle haren
op alle klanten. Je zult merken dat sommige
typen haar altijd in ongeveer dezelfde tijd
loslaten. Dunne oppervlakkige haren zullen
minder stroom en epilatie tijd nodig hebben.
Dikke diepe haren hebben meer stroom en tijd
nodig (fig. 5).

Tijdens de behandeling raken klanten
gewend aan de stroom, ze ontspannen en
"leggen zich erbij neer." Meestal kun je na
ongeveer 10 minuten de stroom hoger zetten
zonder dat de klant het merkt. De behandeltijd
wordt daardoor korter.

Het is om psychologische redenen beter
de klant niet te vertellen dat je de stroom hoger
hebt gezet. Maar vraag de klant om je te
vertellen wanneer de behandeling te gevoelig
wordt. Als dit gebeurt zet de je stand wat lager
zodat de behandeling weer uit te houden is.

(Noot: Het is absoluut noodzakelijk
om rubber handschoenen te dragen. De
afgebeelde foto's werden gemaakt toen dat
nog niet verplicht was.)
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We hebben gezien dat het vaststellen van het
werkpunt d.m.v. de pijngrens van de klant een
heel eenvoudige recht-door-zee techniek is.
Voor de duidelijkheid nogmaals: automatische
bediening haalt het niet in vergelijking met
deze handmatige techniek. Hoewel het
makkelijk is wordt geen rekening gehouden
met belangrijke gegevens bij de toevoeging
van DC.

Het werkpunt bepalen betekent
letterlijk de elektrische weerstand van de huid
leren zien. Een droge huid heeft bijvoorbeeld
een hoge weerstand en heeft daarom meer HF
nodig voor de coagulatie. Daar tegenover staat
dat een vochtige huid minder HF nodig heeft
voor de coagulatie vanwege de lagere
elektrische weerstand.

Is het HF werkpunt eenmaal bepaald
dan werkt het als een soort elektrische buis
voor de DC. De HF effent de weg voor DC en
maakt een correcte versmelting ("blending")
van de twee stroomsoorten mogelijk. Eigenlijk
maakt HF de weg vrij voor de werking van DC
in de follikel. Hou er altijd rekening mee dat de
weg vrij wordt door eerst het HF werkpunt te
bepalen. Daarna kan DC het pad bewandelen!

INSTELLING DC
De man op de eerste plaats speelt niet altijd de hoofdrol

 - Goethe 1774
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"Verdubbel je fouten en je bent op weg naar succes"
 - Thomas Watson (de oprichter van IBM)

HET BELANGRIJKSTE OBSTAKEL

Heel vroeger kwamen pioniers in de blend
methode een enorm obstakel tegen: hoe moest
je twee klaarblijkelijk zo verschillende
stroomsoorten combineren tot een eensluid-
ende methode? Toentertijd was de DC techniek
uit de mode en werd de handmatige HF techniek
algemeen toegepast, maar de twee combineren
leek belachelijk.

Er bestond helemaal geen blend
methode en bovendien hebben de twee
stroomsoorten onverenigbare functies. HF
coagulatie is snel, hoe kan dan DC nog effectief
zijn? (HF behandelt een haar in seconden, DC
doet er minuten over) Als HF de werking van
het loog versneld, hoeveel DC is daar dan voor
nodig? Hoe zou je de DC moeten aanpassen
voor behandeling van dikke of dunne haren?
Je kunt met HF de pijn van DC verbergen of
zelfs uitschakelen, hoe bepaal je dan de juiste
hoeveelheid DC?

DC BLOKKADE

De zogenaamde DC blokkade was een heel
bijzonder fenomeen. Alhoewel HF de
hoofdstroom is en de behandeling beheerst
kan DC voor een HF "blokkade" zorgen. We

Figuur 1
DC blokkade: als DC en HF standen perfect in balans zijn geeft dat
een gelijke hoeveelheid van beide stroomsoorten te zien die van de
naald naar de follikel stroomt. Te veel DC blokkeert de HF stroom.

weten niet waarom, maar als de DC te hoog
staat wordt de toevoer van HF in hoge mate
gereduceerd.

Je kunt je dit voorstellen door het beeld
van twee waterkranen waar HF en DC doorheen
stromen (fig. 1). Staan beide kranen even ver
open dan komen ook gelijke hoeveelheden HF
en DC uit de kraan. Is de DC echter veel verder
open gedraaid dan wordt de HF geblokkeerd
en stroomt er alleen DC uit. (Alhoewel DC wel
HF kan blokkeren is met experimenten
aangetoond dat HF dat niet kan bij DC.)

Doe het volgende experiment: zet de HF
op het "beginpunt" en de DC op 2 tiende
mA. Verwijder een paar haren van je arm.
Noteer het pijnniveau en de epilatietijd.
Draai de DC nu op tot 6 tiende mA. Je zult
merken dat de pijn minder is en de tijd
langer. De DC heeft de HF geblokkeerd.
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Figuur 2
Loogeenheid is het produkt van stroom vermenigvuldigd mettijd. Je ziet dat bij
meer stroom minder tijd nodig is om dezelfde hoeveelheid loog te produceren.

1 Het loog wordt natuurlijk niet letterlijk in de follikel "gegoten"
maar wordt in het weefsel gevormd en verspreid vanuit de
naald.
2 A. R. Hinkel: Electrolysis, Thermolysis and the Blend, (Arroway,
1968), blz. 210.

LOOG EENHEDEN

Om dit probleem zichtbaar te maken gebruikte
Hinkel een analogie waarin hij de "follikel met
loog opvulde." Hij ging ervan uit dat ongeacht
de HF epilatietijd elke follikel met voldoende
loog gevuld moest worden. Je moet voor dikke
haren dus meer en voor dunne minder loog in
de follikel "gieten."1

Uitgaande van de waarden van de
formule voor industriële loogproduktie
ontwikkelde Hinkel een bruikbaar waard-
enstelsel voor de loogproduktie in de follikel.
Hij noemde deze waarde een "loogeenheid."
Deze waarde is echter niet tastbaar. Deze mi-

nuscule hoeveelheden die in menselijk weefsel
geproduceerd worden kunnen niet met
instrumenten gemeten worden. Volgens Hinkel
moeten we ons de "loogeenheid" gewoon
voorstellen als een piepkleine druppel
loogoplossing.2 De "loogeenheid" is dus een
abstract begrip.

In zijn definitie stelt Hinkel dat een
loog eenheid het produkt is van de hoeveelheid
stroom (in DC miliampère) vermenigvuldigd
met de tijd dat de stroom aanstaat (in seconden).

Bijvoorbeeld: als een tiende mA DC
20 sec. in de follikel stroomt krijg je 20
eenheden loog. Je krijgt dezelfde hoeveelheid
als je 2 tiende mA 10 sec. laat stromen. Met 4
tiende mA krijg je al in 5 sec. 20 loogeenheden
(fig. 2). Het waardenstelsel van loogeenheden
is weliswaar hypothetisch maar "maatwerk"
gebleken voor de blend methode.
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LOOGKAART

Gewapend met deze
formule voor loogeenheden
begon Hinkel aan de zware
opgave om voor alle typen
haar de juiste hoeveelheid
loog te definiëren. Hij on-
derzocht heel methodisch
en nauwkeurig het werk
van de meest succesvolle
ontharingsspecialisten. Hij
bracht standen van appara-
tuur en epilatietijden in kaart. Hij testte de
formule op alle mogelijke haartypen.

Hij zag bijvoorbeeld dat dik
lichaamshaar meestal in 12 sec. (HF epilatietijd)
verwijderd werd. De specialisten met de beste
resultaten zetten de DC steevast op 5 tiende
mA. Werd de epilatietijd sneller, bijvoorbeeld
6 sec. dan zetten diezelfde mensen de DC
meter op 10 tiende mA. Uitgaande van zijn
formule ontdekte Hinkel dat in beide gevallen
gebruik gemaakt werd van 60 loogeenheden
voor dikke haren.

Hinkel heeft veel geëxperimenteerd en
bijna 20 jaar lang gegevens verzameld. Op
basis van deze enorme hoeveelheid gegevens

Figuur 3
Loogeenheden kaart: Elk type haar heeft een speciale hoeveelheid
loog gekregen Dunne haren hebben slechts 15 of 30 eenheden
nodig, middel dikke krijgen 45 en dikke haren 60 tot 80 loogeenheden.

kon hij elk type haar een heel betrouwbare
hoeveelheid loog toeschrijven. Zo ontstond de
loogeenheden kaart (fig. 3).

HAARTYPEN IN EENHEDEN

Als blend ontharingsspecialisten zijn we zo
bekend met Hinkels kaart dat we haren zien in
loogeenheden (fig. 4). We omschrijven haren
op een bovenlip niet als "kleine blonde
donsachtig haartjes." We noemen ze meestal
"15 loogeenheden haar."

Door haren te omschrijven in
loogeenheden sluit je willekeurige of onjuiste
betiteling uit. Een 45-eenheden haar bijvoor-
beeld heeft dezelfde afmeting op hij nu op de
kin of op de benen zit. Te zijner tijd zul ook jij
haren bekijken in loogeenheden.

hoeveelheid
looghaartype

vellus haar wangen, bovenlip

dun terminaal wangen, bovenlip

gebruikelijke
locatie

middel terminaal zijkant gezicht, kin, armen

dik terminaal kin, benen, rug en schouders

heel dik terminaal baard

Figuur 4
Feitelijk komen "alle typen' haar overal op het lichaam
voor, maar meestal groeperen ze zich in haren van
15, 30, 45, 60 en 80 eenheden.
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Tijdens een van mijn trips in Japan was ik
werkelijk geschokt toen ik merkte dat de
leerlingen 80 eenheden gaven bij middel
dikke haren. Ik realiseerde me dat de
begrippen "dun, middel en dik" voor haren
gebaseerd was op de Caucasische
standaard. Een Japans "dik" haar is niet
hetzelfde als een Europees "dik" haar.
Gebruik de experimenten op deze bladzijde
om voor jezef een objectief concept te
vormen over de haartypen.

Figuur 5
Met 1 tiende mA DC wordt een "45-eenheden haar" in 45
sec. gevuld met loog en geëpileerd. Een "60-eenheden
haar" wordt in 60 sec. gevuld en geëpileerd.

EXPERIMENT MET HAARTYPEN

In vele gevallen is het zo dat wanneer je een
"15-eenheden haar" in 15 sec. kunt ontharen
met 1 tiende mA DC (zonder HF). Net zoals
een "45-eenheden haar er in 45 seconden
uitkomt (fig. 5). Op deze manier kun je dus
haartypen in eenheden loog bekijken door het
volgende experiment te doen. (Noot: de haren
laten wel mooi los maar worden niet als
behandeld beschouwd).

Kies een klant die volgens jou haar
heeft dat in duidelijke loogeenheden is weer te
geven (bijv. 15, 30 etc.). Zet de DC op 1 tiende
mA (gebruik geen HF). Maak een insteek, geef
DC en tel de seconden. Als de haar, laten we
zeggen een 15-eenheden haar is duurt het
ongeveer 15 sec. voor de haar loslaat. Bij een
45-eenheden haar is de gemiddelde ontharings-
tijd 45 sec. Experimenteer zolang tot je alle
haarafmetingen gevonden hebt.

Probeer het perfecte 15, 30, 45, 60 en
80 eenheden haar te vinden. Heb je die
"perfecte" haren gevonden bevestig ze dan op
een wit stuk karton met cellofaan en schrijf de
gegevens erbij. Ben je nog in opleiding dan
kunnen je klasgenoten hieraan deelnemen en
kunnen jullie je uitkomsten vergelijken. Zo zul
je binnen de kortste keren nog maar een blik op
een haar hoeven te werpen of je kunt de
afmeting in loogeenheden beoordelen.

Probeer om anagene haren te kiezen.
Telogene haren hebben een veel langere DC
behandeling nodig. Je zult merken dat je dunne
haren kunt epileren zoals het "zou moeten"
maar dat dikke haren moeilijker gaan.
Verschillende factoren zoals vochtigheid van
de huid en structuur van de haar verhinderen

goede testresultaten. Misschien is het experi-
ment niet helemaal perfect, je krijgt toch een
goed idee van het haartype in "loogeenheden."

Het concept van de loogeenheden heeft
derhalve twee redenen. Ten eerste wordt het
haartype geïdentificeerd. Je bekijkt een haar
en bepaalt de afmeting in loogeenheden. Ten
tweede geeft het de hoeveelheid loog weer die
nodig is om de follikel te vernietigen. Of je nu
wel of geen HF gebruikt een follikel heeft
afhankelijk van zijn grootte een bepaalde
hoeveelheid loogeenheden nodig.

8 - Instelling DC

1 TIENDE 1 TIENDE

45
60
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       LOOGEENHEDEN BEPALEN

Als je door een haar te bekijken kunt bepalen
tot welk type het behoort, kun je aangeven
hoeveel loog geproduceerd moet worden. Dit
is een heel simpel concept.

Nog eenvoudiger gezegd, jij beslist
hoeveel loog een haar nodig heeft - niet het
apparaat. Je bekijkt de haar, beoordeelt het
type in eenheden (30, 45, 60, etc.). Dan geef je
de follikel die hoeveelheid loog.

Als je alleen DC zou gebruiken en
geen HF zou je je nooit zorgen hoeven te
maken over de stroomstanden. Je zou in 60
sec. een 60 eenheden haar epileren. Maar door
de toevoeging van HF ontstaat een heel andere
situatie omdat HF de epilatietijd enorm
vermindert.

       GEBRUIK DE HF EPILATIETIJD

In het vorige hoofdstuk heb je geleerd dat het
werkpunt wordt vastgesteld door HF. Het
werkpunt geeft dus de tijd weer die het duurt
om een haar te epileren. Je hebt geleerd dat bij
de juiste HF stand alle haren tussen de 3 en 20
sec. onthaard worden. Je hebt dus slechts 3 tot
20 seconden tijd voor welk type haar dan ook.
Het is dus de vraag hoe je de juiste hoeveelheid
loog produceert binnen 3 tot 20 sec.

Stel je de DC nogmaals voor als een
kraan die de follikel, net als een kan "vol laat
lopen" met loog. Elke follikel moet met een
bepaalde hoeveelheid loog gevuld worden.

8 - Instelling DC

Figuur 6
60-eenheden haar: als de epilatietijd 20 sec. is, wordt de DC op
3 tiende mA gezet om 60 loogeenheden te produceren. Is de
epilatietijd 10 sec. wordt het 6 tiende mA DC voor een produktie
van 60 eenheden.

Kennelijk moet je de kraan (DC) verder open
zetten als je minder tijd hebt om de kan vol te
laten lopen met loog (fig. 6).

Stel je behandelt een 60-eenheden haar.
Als je 60 seconden de tijd zou hebben om de
follikel te vullen met loog zou je 1 tiende mA
DC nodig hebben. Maar wat nu, als de HF
epilatietijd maar 20 seconden is? Je draait de
DC dus op om de follikel sneller vol te laten
lopen. Met de DC op 3 tiende mA produceer je
60 eenheden loog in 20 seconden (3 x 20 = 60
eenheden). Is de epilatietijd maar 10 seconden
voor een 60-eenheden haar dan moet je de DC
opdraaien tot 6 tiende mA (6 x 10 = 60
eenheden).

13) Loogeenheden bepalen.
14) Gebruik de HF epilatietijd.
15) Blend formule.
16) Geef de DC stand op de meter aan.

60 60
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       BLEND FORMULE

Hinkel stelde een eenvoudige
formule op: deel loogeenheden door
epilatietijd en je krijgt de juiste DC
stand. Deze rekensom werkt echt
voor voor alle haren. Laten we eens
kijken hoe het gaat.

Stel je beoordeelt een haar
op 30 loogeenheden. Je vindt het
HF werkpunt bij 10 sec. epilatietijd.
Nu weet je twee dingen: de
hoeveelheid loog (30 eenheden) en
de tijd die je nodig hebt om de
follikel "vol te gieten" met loog (10
seconden). Je deelt 30 eenheden
dus door 10 seconden en je krijgt
"3."

       GEEF DE DC STAND
       OP DE METER AAN

Het verkregen getal uit ons voorbeeld "3" is de
echte stand op de DC meter. Geef DC tot je 3
mA afleest op je DC meter. (Alle apparaten
zijn verschillend, kijk dus in je gebruiksaan-
wijzing na hoe dat bij je eigen apparaat moet).

Oefenen is de beste manier om je dit
eigen te maken. Stel je behandelt een 15-
eenheden haar dat in 5 seconden loskomt.3
Deel 15 door 5 en je krijgt "3." Zet de DC meter
op 3 mA. Stel je behandelt een 80-eenheden
haar dat een gemiddelde tijd van 11 seconden
nodig heeft. 80 gedeeld door 11 is "7,3." Rond
de uitkomst af op 7 en kies deze hoeveelheid
mA DC op de meter. Zoals je ziet verlangt een
korte epilatietijd een hogere DC intensiteit
(fig. 7).

8 - Instelling DC

Voor alle duidelijkheid: maak de reken-
som niet tot een obsessie voor precieze DC
standen. Probeer niet om "4,5" tiende mA DC
op de meter te krijgen. Het is niet belangrijk
om zulke exacte standen te realiseren, want
vergeet niet dat je hoofdzakelijk bezig bent om
de twee stroomsoorten te "blenden" (mengen)
en in balans te brengen.

Gebruik geen secondetellers, tel zelf.
Sommige ontharingsapparaten geven d.m.v.
een pieptoon de tijd aan. Dat heb je helemaal
niet nodig omdat, zoals je zult zien, de
epilatietijd niet zo nauw luistert, dat je niet
meer op je eigen oordeel af zou kunnen gaan.

Figuur 7
Deel "eenheden" door seconden en je krijgt de DC stand. Je ziet dat
bij een kortere epilatietijd meer DC nodig is. (De gegeven tijden in de
tabel zijn de gemiddelde normale epilatie tijden voor alle typen haar.)

15 een. 30 een. 45 een. 60 een. 60 een.
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3 neem de gemiddelde epilatietijd van de verschillende
"testharen."
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Figuur 8
Leerling en Mike Bono in Amsterdam, Nederland, bij het
bepalen van de juiste DC instelling. (Instituut Ria de Korte)

Figuur 9
Ontharingsspecialist Skip Mahler uit Providence, Rhode Island
(U.S.A.) bepaalt de juiste DC instelling.

SAMENVATTING

Tot zover heb je in deze handleiding geleerd
hoe je de beste insteek kunt maken en hoe je de
juiste HF en DC standen kunt bepalen. Houd je
aan deze basisstappen elke keer dat je met een
behandeling begint (Zie bovenstaand
stappenplan in het kader).

Uiteindelijk hoef je alleen nog maar na
te denken over de belangrijke hoofdaspecten
van de uitvoering: juiste naaldkeuze, HF
werkpunt en DC stand. Mocht je een en ander
nog niet helemaal begrepen hebben, maak je
dan geen zorgen, verderop in het boek wordt
het nog eens herhaald.

(Noot: de foto's op deze pagina's
werden gemaakt toen rubber handschoenen
nog niet verplicht waren.)

• INSTEEK
1) Kies de juiste naalddikte en lengt.
2) Doe de naald in de houder.
3) Schroef de top stevig vast.
4) Controleer de spanschroef regelmatig.
5) Neem de juiste vingerhouding aan.
6) "Span" de huid.
7) Volg met de naald de "richtingaanwijzer."
8) Bepaal de insteekdiepte.

• HF INSTELLING
9) Zet de knop "automatisch" uit.
10) Zet op "beginpunt."
11) Tel de seconden.
12) Bepaal het "werkpunt."

• DC INSTELLING
13) Bepaal loogeenheden.
14) Neem HF epilatietijd.
15) Deel de eenheden door seconden.
16) Kies DC instelling op de meter.
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Hoofdstuk

9
Computers zijn afhankelijk van "bedienings-
systemen". Bedieningssystemen zoals Mi-
crosoft-Dos of Apple's Systeem 7 zorgen ervoor
dat de organisatie van de bediening, software
programma's en onze invoer een samenhangend
proces wordt.

"Progressieve epilatie' is voor de blend
het bedieningssysteem. Het verenigt de
werking van het apparaat, het blend"
programma" en jouw professionele oordeel,
tot een proces.

Tot nu toe ben je in staat om de juiste
naald te kiezen, het HF "werkpunt" en de DC
instelling te bepalen. In hoofdzaak ken je de
werking van het apparaat.

De blend is echter meer dan een
apparaat dat werkt. Beoordelen is een veel
belangrijker onderdeel. Is de huid vochtig of
gevoelig? Is de haar voldoende behandeld? Is
er sprake van overbehandeling?

Alleen door een juist oordeel en inzicht
zijn deze vragen te beantwoorden. Progressieve
epilatie is het bedieningssysteem dat
professioneel inzicht en de werking van het
ontharingsapparaat tot een proces verbindt.

PROGRESSIEVE
EPILATIE
"De mens is nog steeds de meest bijzondere computer"

 -John Kennedy, 1963
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9 - Progressieve Epilatie

"Voor je met je hoofd gekeken hebt heb je het al met je hart
gezien."                                        - Thomas Carlyle, 1839

Figuur 1
Progressieve epilatie kun je vergelijken
met voelen of een aardappel gaar is.

Als concept is progressieve epilatie heel simpel.
Het is net als bij het bekijken van een aardappel
of hij gaar is.

Of je de aardappel nu kookt, bakt of
roostert, om te zien of hij gaar is steek je er een
mes in (fig. 1). Een bepaald "gevoel" geeft je
aan dat de aardappel gaar is. Je kunt een een-
voudig fornuis gebruiken of een magnetron,
toch zul je met een mes voelen of hij gaar is.

Vergelijkbaar zul je bij progressieve
epilatie weten wanneer de haar voldoende
behandeld is. Met beide stroomsoorten
tegelijkertijd aan licht je de haar een beetje op
(voelt aan de haar) tot hij "bij het juiste gevoel"

loslaat. Eventueel stel je de stroom bij of neem
je je langer de tijd om dit "juiste gevoel' te
bereiken.

Met tijd, geduld en oefening zul je
deze belangrijke techniek gaan beheersen. En
of je nu een eenvoudig apparaat of een com-
puter-gestuurd ontharingsapparaat gebruikt,
progressieve epilatie is de enige manier om te
zien of de haar voldoende behandeld is.

Bij het lezen van dit hoofdstuk kun je
je het beste maar gewoon ontspannen en
bedenken dat het een eenvoudige procedure is
die gebaseerd is op het gevoel wanneer de haar
loslaat. Net zo eenvoudig als een aardappel
testen met een mes.
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Figuur 2
Het hittepatroon begint aan de punt van de naald, klimt
omhoog en vernietigt uiteindelijk het weefsel rond anker.
Het haar laat gemakkelijk los. De stroom wordt afgezet,
het doelgebied is vernietigd terwijl de gevarenzone
onbeschadigd is gebleven.

EEN KORTE TERUGBLIK

In hoofdstuk 2 (blz 33 tot 40) werd de
progressieve epilatie behandeld, maar een koste
herhaling is nuttig.

Het doelgebied (het weefsel dat we
willen vernietigen) is de gehele follikel onder
het bovenste gedeelte van de opperhuid
inclusief de bol, isthmus en de papil. De
opperhuid mag vanwege littekenvorming niet
vernietigd worden. De opperhuid is dus de
gevarenzone.

Het haar is met het harde bovenste stuk
van de haarwortel bevestigd in de follikel (blz
36). Deze bovenste wortelweefsels worden
daarom het anker genoemd. Het anker ligt
helemaal in het doelgebied en onder de
gevarenzone.

Beide stroomsoorten zijn ingeschakeld
als de naald is ingestoken. Het hittepatroon
klimt in de follikel omhoog. Tenslotte vernietigt
de stroom het weefsel rond de verankering en
het haar laat los. Het hittepatroon bevindt zich
nu tussen het vernietigde doelgebied en de
onbeschadigde gevarenzone. De stroom heeft
nu precies het kritische punt bereikt. De haar
laat los en wordt geëpileerd. De stroom wordt
afgezet, het doelgebied is vernietigd maar de
gevarenzone is onbeschadigd.

HET ANKER

Voor bedieningsdoeleinden hoef je alleen maar
aandacht te schenken aan het anker (fig. 2). Je
mag aannemen dat de haar voldoende
behandeld is als het anker loslaat van het
vernietigde weefsel. Of het haar nu anageen,
katageen of telogeen is, maakt voor de plaats
van het anker geen verschil. Alle haren, in
welk groeistadium dan ook krijgen dus dezelfde
behandelingsprocedure.
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1 David Landolfi, M.A., "The Daniel J. Mahler monograph
series," Instantron (geen publikatie datum), blz. 18.

17) Insteken tot anagene diepte.
18) Hou de haar met de pincet vast.
19) Voel zachtjes aan de haar.
20) De DC na-loogtijd.        INSTEKEN TOT

       ANAGENE DIEPTE

Je weet tot hoever je moet insteken nadat je de
insteekdiepte bepaald hebt (blz 129). hetgeen
betekent dat je eigenlijk tot anagene diepte
insteekt.

Het doelgebied van een anagene haar
kun je vaststellen met behulp van de
insteekdiepte omdat de papil op anagene diepte
zit. In het catagene en telogene stadium beweegt
de papil zich langzaam omhoog waardoor je
nooit helemaal zeker bent van de precieze
locatie van de papil en het doelgebied.

Om het even in welk groeistadium het
haar verkeert, het doelgebied ligt altijd ergens
tussen de anagene diepte en de top van het
anker. Je steekt dus altijd tot anagene diepte in.
De stroom klimt omhoog en maakt het anker
tenslotte los en je epileert het haar. Op die
manier vernietig je dus het hele doelgebied
onafhankelijk van de locatie.

Er zijn deskundigen die zeggen dat
telogene haren niet vernietigd kunnen worden.
Dergelijke aannames zijn niet op onderzoek
gebaseerd. Je moet bij een telogene haar iets
meer "rukken" waardoor wordt aangenomen
dat ze niet vernietigd kunnen worden, maar dat
is niet waar. Gebruik gewoon iets meer kracht
om de haar uit de follikel te halen. Een van de
onderzoekers vindt dat telogene haren
makkelijker te vernietigen zijn. David Landolfi
beweert: "Omdat het onderste gedeelte van de
telogene haar follikel voor het grootste gedeelte
verdwenen is kan de nu kwetsbare papil veel
makkelijker vernietigd worden door de
stroom."

Weer een andere auteur meent dat het
insteken tot anagene diepte bij een telogene
haar tot bloeden leidt. Deze veronderstelling
lijkt gerechtvaardigd maar komt in de praktijk
nooit voor. De ultra dunne naald veroorzaakt
bijna nooit oppervlakte bloedingen.

DE "TOUCH"

Het "juiste gevoel" voor het perfect geëpileerde
haar kan niet gemeten noch aangeleerd worden,
het berust op een bepaalde "touch."

Een goed behandelde haar biedt weinig
tastbare weerstand als hij geëpileerd wordt,
maar je zou ietwat weerstand toch moeten
voelen. Het haar floept niet vanzelf uit de
follikel als de stroom de ankerverbinding
verstoord heeft, maar heeft 1 tot 2 sec. nodig
om zich "progressief" lost te maken van de
follikel (vandaar de term "progressieve
epilatie").

Nieuwe vroeg anagene haren laten zich
praktisch zonder weerstand epileren omdat de
net gevormde wortel nog zo week is. Dikke,
laat anagene haren bieden meer weerstand
omdat het bovenste gedeelte van de wortel
harder is, meer aan de follikel gehecht.
Telogene haren (vooral laat telogeen) bieden
de meeste weerstand. De wortel is erg hard en
klampt zich hardnekkig vast aan de follikel
(fig. 3). Maar onafhankelijk van het "gevoel"
zijn alle haren in welk groeistadium dan ook,
uitstekend te behandelen!

Figuur 3
Je ziet een verhoging op de huid als je aan de haar trekt. A) Bij een
anagene haar is het bultje breed omdat de bevestiging in de huid
dieper is. B) Een telogene haar veroorzaakt een hoger en puntiger
bultje door de oppervlakkige verbinding bovenin de opperhuid.
Daardoor komt alleen het toplaagje van de huid omhoog.
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Steek bij alle haren van het zelfde type
even ver in. Als je bijvoorbeeld een 45-
eenheden haar behandelt steek dan bij alle
vergelijkbare haren in dat gebied tot de zelfde
bepaalde anagene insteekdiepte in. Als je
dunnere of dikkere haren in het zelfde gebied
behandelt, bijvoorbeeld 15-eenheden haar, dan
moet je opnieuw de juiste insteekdiepte bepalen
voor dit andere type haar.

Heb je de naald eenmaal ingestoken en
geef je stroom, let er dan op dat de huid vlak
blijft. Als je de naald oplicht zie je op de huid
een verhoging (fig. 4-B). Deze fout dwingt de
naald in de follikel omhoog waardoor het
onderste gedeelte van het doelgebied niet
behandeld, maar de gevarenzone vaak juist
door HF overbehandeld wordt.

Ontharingsspecialisten die net
beginnen duwen vaak met de naald op de huid
waardoor een putje ontstaat (fig. 4-C). Deze
vaak voorkomende fout heeft vervelende
gevolgen. Als je met de naald op de huid duwt
kiest de HF weer de kortste weg en gaat direct
in de opperhuid. Hierdoor krijgt het onderste
gedeelte van de follikel bijna helemaal geen
HF stroom. De fout veroorzaakt zelden
overbehandeling omdat de HF over een groot
oppervlak verspreid voor de epidermis
onschadelijk is. De haar is echter onvoldoende
behandeld en groeit terug.

Als je al een fout maakt is het beter iets te
diep in te steken dan te ondiep. Bij een te
diepe insteek wordt het hele doelgebied in
elk geval behandeld. Bij een te ondiepe
insteek mis je het onderste gedeelte van de
follikel.

Figuur 4
A) De huid moet vlak blijven tijdens de behandeling. B)
Door de naald op te lichten ontstaat een verhoging. C)
Door met de naald op de huid te duwen ontstaat een putje
en de HF kiest de kortste weg onmiddellijk de huid in.

OPLICHTEN

DUWEN

de huid is vlak

naald schuift

HF kiest
kortste weg

GOED
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        HOU DE HAAR MET
       DE PINCET VAST

Hou de haar met de pincet vast nadat de naald
is ingestoken en de beide stroomsoorten zijn
aangezet. Alhoewel het veel makkelijker lijkt,
hou de haar niet eerst vast en steek dan pas in!
(Het is een veel voorkomende fout bij
beginnende ontharingsspecialisten.)

Als de haar met de pincet wordt
vastgehouden wordtweliswaar nauwelijks
waarneembare, spanning op de haar gegeven,
waardoor de schijnbare richting van de
richtingaanwijzer zich wijzigt (blz 128). De
eerste paar millimeter haar in de follikel moeten
absoluut ongestoord blijven zodat de juiste
insteekhoek bepaald kan worden.

Je hoeft niet gefrustreerd te raken bij
het vasthouden van de haar. Denk eraan dat
alleen de punt van de pincet de haar vasthoudt.
Raak bij het vasthouden van de haar niet de
pincet aan. Dit contact, naald tegen de pincet,
laat de HF weer de kortste weg in de pincet
volgen en daarna in je lichaam, waardoor er
geen stroom de follikel ingaat.

9 - Progressieve Epilatie

Je kunt in sommige gevallen de naald
expres met de pincet aanraken. Als de
klant tijdens de behandeling plotseling
hevige HF pijn voelt en naar adem snakt,
kun je de pincet onmiddellijk tegen de
naald leggen om de HF meteen te stoppen.
Dat doe je ongeveer 1 tot 2 sec. waarin de
klant weer tot rust komt en dan ga je
gewoon verder. De klant is verbaasd en
gerust-gesteld over je mogelijkheid om de
pijn direct te stoppen. Het kan handig zijn
om van deze truc gebruik te maken maar
doe het niet te vaak.

Aan het eind van een behandeling moet
je je naald eens bekijken. Je kunt er vaak je
fouten aan aflezen. Ziet je naald gebogen uit
zoals een banaan, dan duw je met de naald op
de huid (fig. 5). Zoals reeds vermeld leidt dit
tot onvoldoende behandeld haar en nagroei.
Let er dus op dat je geen putjes hebt tijdens de
behandeling.

Heeft je naald een knik en ziet hij eruit
zoals een bliksem schicht, betekent het dat je
de follikel mist bij de insteek(fig. 5). Je hebt in
dat geval de epidermis doorboord en de naald
gebogen. Je hebt hem daarna waarschijnlijk
met je vinger of je pincet rechtgebogen. Als je
een naald buigt tijdens de behandeling, gooi
hem weg en neem een nieuwe. Door "bliksem
schichten" krijg je geen goede insteek.

Figuur 5
De "bananen" naald," is het gevolg van duwen op de
huid en putjes maken. De "bliksem schicht" is een
teken dat je de follikel mist tijdens de insteek.

"BLIKSEM NAALD"

"BANANEN NAALD"
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9 - Progressieve Epilatie

       VOEL ZACHTJES AAN DE HAAR

Is de naald ingestoken en beide stroomsoorten
zijn aan, voel dan zachtjes aan de haar. Terwijl
je de seconden telt kun je het haar kort even
oplichten met de pincet. Doe dat elke paar
seconden tot de haar makkelijk
loslaat.

De meest gemaakte fout bij
beginnende ontharingsspecialisten
is het continue aan de haar trekken.
Men is soms angstig en wil dat de
haar loslaat voordat de huid
beschadigd wordt. Dus beginnen
ze aan de haar te trekken. Dit heeft tot gevolg
dat de huid omhooggetrokken wordt en de
naald verder de huid in gaat, veel verder dan de
anagene diepte. Ik heb beginners gezien die de
totale lengte van de naald instaken, soms wel
twee maal zo diep als de anagene diepte
 (fig. 6).

De haar wordt belemmerd in het
loslaten door deze te diepe insteek omdat het
hittepatroon zich al ver onder de follikel begint
te vormen. Bovendien wordt door de diepere
insteek het oppervlak vergroot en wordt de
naald "kouder" waardoor de coagulatie nog
langer duurt (blz 73). De leerling raakt
geïrriteerd dat het zolang duurt voor de haar
eruit komt en gaat zelfs nog harder trekken.
Wanhopig wordt de haar er tenslotte
uitgetrokken.

Voorkom elk vroegtijdig trekken.
Terwijl je de haar vasthoudt kun je hem met de
pincet een beetje omlaaghouden zodat er een
klein lusje ontstaat (fig. 7). Door de lus kun je
zien dat je niet aan de haar trekt. Voel aan de
haar door hem kort even op te lichten terwijl de
huid vlak blijft. Laat de haar nog niet los, ga
dan terug naar de lus-positie en voel na een
paar seconden weer opnieuw. Herhaal deze
procedure tot de haar zonder weerstand loslaat.

Figuur 6
Trek niet aan de haar zoals een vogel een worm uit de
grond pikt. De naald steekt onder door de follikel het
weefsel in. De coagulatie begint dan ook onder de
follikel en kost extra tijd.

Figuur 7
Om trekken te verhoeden kun je een lusje in het haar
maken. Voel voorzichtig of de haar los laat en ga weer
terug naar de "luspositie"
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te oppervlakkig insteken. Helaas ontstaat
daardoor een nogal ernstige verbranding door
HF (blz 73). Later worden ze overmoedig en
steken veel te diep in. Of ze beginnen te
trekken zodat de haar maar snel loslaat. Trekken
aan de haar verlengt de epilatietijd echter.

Dan ontdekken ze dat een iets
oppervlakkiger insteek de haar sneller loslaat.
Hun insteek wordt hoe langer hoe minder diep
en al snel zitten ze nog maar halverwege de
follikel waar de stroom inderdaad het anker
losweekt. De haar laat wel los maar het
doelgebied onder in de follikel is helemaal niet
behandeld.

Zowel de oppervlakkige als de te diepe
insteek is fout . Dieper dan anagene diepte
insteken vertraagt de epilatietijd. De
oppervlakkige insteek veroorzaakt schade in
de gevarenzone. Zoals eerder beschreven kun
je alleen door middel van het bepalen van de
insteekdiepte een correcte behandeling geven.
Je moet de wortel echt meten. Let op je naald
als je insteekt en kijk naar het "DC schuim" als
merkteken op de naald (blz 49 & 129).

       DE DC NA-LOOGTIJD

Als de haar loslaat zet je de HF af. De coagulatie
heeft het "kritieke punt" bereikt. Houd de
naald nog in de follikel en geef nog 2 tot 3 sec.
DC na-loogtijd (fig. 8).

De haarschacht en wortel isoleert de
follikel gedeeltelijk van de beide strooms-
oorten. Als de haar eruit is staat de hele follikel
bloot aan de stroom. Het loog kan nu
ongehinderd de gedenatureerde cellen en ook
de talgklier binnen dringen om de werkelijke
ondergang van de follikel te bewerkstelligen.

9 - Progressieve Epilatie

Je hoeft de haar niet onmiddellijk vast te
pakken. Als het bijvoorbeeld 12 seconden
duurt voor de haar loslaat, kun je 4 tot 5
seconden wachten, waarin je eerst goed kijkt.
Er is dan nog ruim voldoende tijd om de haar
te "vinden" en beet te pakken. en in "luspositie"
te houden.

Test niet te vaak of de haar al loslaat.
Duurt het ongeveer 12 seconden voor hij loslaat,
probeer dan bij 8 seconden voor het eerst. Geef
de stroom de tijd om in de follikel omhoog te
klimmen. Maak je geen zorgen over
verbranding wan de huid door de stroom. Als
je nerveus wordt ga je alleen maar meer aan de
haar trekken! Kijk in alle rust en laat de stroom
rustig zijn werk doen.

Het is ook niet erg als een haar
tussendoor eens veel sneller loslaat. Stel je
hebt 12 sec. nodig en plotseling laat een haar al
bij 9 seconden los. Maak je geen zorgen, dit
haar had gewoon minder stroom nodig. Even
zogoed kan het ook gebeuren dat een haar er
ineens 14 of 15 sec. over doet. (Vroeg anageen
duurt korter, telogeen langer.)

Door de jaren heen heb ik honderden
beginners aan het werk gezien. Ze maken bijna
allemaal dezelfde fouten. Om te beginnen zijn
ze bang om de naald in te steken waardoor ze

Hinkel zegt dat door de verwijdering van
het haar een gedeeltelijk vacuüm in de
follikel ontstaat waardoor het loog in de
follikel naar beneden gezogen wordt.
Hierdoor is het mogelijk om misvormde
follikels ook goed te behandelen.
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9 - Progressieve Epilatie

Figuur 8
DC naloogtijd: na de epilatie sluit de follikel zich rond de
naald. De hele follikel staat nu bloot aan de DC waardoor het
loog goed kan binnendringen in de kapotte cellen en de
talgklier. DC schuim komt uit de follikelopening.

Je ziet het schuim gedurende de na-
loogtijd uit de follikel komen als je de
stroomsoorten werkelijk goed op elkaar hebt
afgestemd, goed "geblend" hebt. Voor schade
door loog hoef je niet bang te zijn. De opperhuid
en de trechtervormige uitgang in de huid is zo
droog dat ze bijna onaantastbaar zijn voor het
loog. Mocht je helemaal geen schuim zien
bekijk dan of je wel de juiste berekening hebt
gemaakt, wellicht is je DC te laag afgesteld.
Omgekeerd geldt dat als er al schuim uit de
follikel komt voor dat je aan de na-loogtijd toe
bent, je DC misschien te hoog staat.

FOUTEN HERSTELLEN

Met DC na-loogtijd krijg je een laatste kans
om eerder gemaakte fouten te herstellen. Als
je de haar eruit haalt ontdek je misschien dat je
insteek niet diep genoeg was. Steek dan wat
dieper in en geef een wat langere na-loogtijd
van bijvoorbeeld 4 tot 6 seconden. Je kunt
zelfs de HF er nog bijgeven om alsnog zeker te
zijn van voldoende behandeling, maar kijk dan
uit voor overbehandeling.

Sommige fabrikanten hebben de na-
loogtijd automatisch ingesteld. In dat geval
krijg je altijd precies 2 sec. na-loogtijd nadat
de HF is afgezet. Dat is niet goed, je moet elk
haar individueel kunnen beoordelen. Je moet
een langere na-loogtijd kunnen geven. Of als
de follikel al overbehandeld is, moet het
mogelijk zijn helemaal geen na-loogtijd meer
te geven.

TIEN STAPPEN

Je kent nu alle handelingen voor de
blendmethode. Ze kunnen worden samengevat
in tien stappen. Als je elke keer, wanneer je
met een behandeling begint, de volgende "tien
stappen" afwerkt zal het al heel snel je "tweede
natuur" worden om op deze manier een juiste
blend behandeling te geven.
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TIEN STAPPEN VOOR EEN
GOEDE BLENDBEHANDELING

1) BEPAAL HET HAARTYPE: kijk naar de haren voor je met de behandeling begint, en
bepaal de loogeenheden. Is het een 15, 30, 45, 60 of 80 eenheden haar (blz 140-142)?

2) KIES DE JUISTE NAALD: kies een naald die ongeveer even dik is als de haar en die
lang genoeg is om tot op de volle (anagene) diepte te kunnen insteken (blz 122).

3) BEPAAL HET WERKPUNT: gebaseerd op de pijngrens van de klant stel je met alleen
HF de epilatietijd van de haar vast (blz 135).

4) STEL DE INSTEEKDIEPTE VAST: bepaal de insteekdiepte aan de hand van de
anagene haren (blz 129).

5) BEREKEN DE LOOGEENHEDEN: deel eenheden door seconden. Bijvoorbeeld 60
eenheden (haartype) gedeeld door 10 seconden (epilatietijd) geeft "6" (blz 143).

6) GEEF INSTELLING OP DC METER AAN: de uitkomst is de feitelijke instelling voor de
DC meter. Uit het bovenstaande voorbeeld zet je de DC meter op 6 mA (blz 143).
(Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van je ontharingsapparaat voor de juiste procedure.)

7) BEGIN MET DE BEHANDELING: steek in tot anagene diepte, zet beide stroomsoorten
aan en begin met het tellen van de seconden.

8) PAK DE HAAR: pak de haar met de pincet en houd de haar in een "luspositie" om
voortijdig trekken te voorkomen (blz 151).

9) VOER PROGRESSIEVE EPILATIE UIT: voel af en toe voorzichtig aan de haar tot hij
vanzelf loslaat.

10) GEEF DC NA-LOOGTIJD: als de haar uit de follikel is en de naald er nog steeds in
zet dan de HF uit en hou de DC nog 2 tot 3 sec. aan (blz 153).

9 - Progressieve Epilatie
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Hoofdstuk

10
FACE-TECHNIEK
"Er bestaan geen gradaties in ijdelheid, slechts
verschillende mogelijkheden om het te verbergen"

-Mark Twain

In de blend methode onderscheiden we twee
technieken: de face-techniek en de body-
techniek. Tot nu toe is in de handleiding de
basis face-techniek besproken.

Zoals gezegd, face-techniek maakt
gedurende 3 tot 20 seconden gebruik van de
beide stroomsoorten tegelijkertijd met een
naloogtijd van 2 tot 3 sec. In tegenstelling
hiermee wordt bij de body-techniek gebruik
gemaakt van veel hogere stroomsterktes: DC
wordt maar 4 sec. gebruikt en HF stroomt met
onderbrekingen van 1 sec.

Face-techniek en body-techniek zijn
twee heel verschillende manieren van werken.
Bij de face-techniek worden de haren
gedurende een periode van 12 tot 18 maanden
in regelmatige behandelingen verwijderd. De
behandelingen zijn regelmatig elke week of
om de week en duren niet al te lang. Body-
techniek daarentegen vergt veel en vaak lange
behandelingen achter elkaar tot een gebied
schoon is. De volgende behandeling is dan pas
weer na 2 of 3 maanden.

Een idee omtrent de strategie en de
procedures geeft je een antwoord op de meest
gestelde vraag van de klant: "Hoe lang gaat het
duren?"

Op Michaels verzoek worden beide Engelse
termen gebruikt zoals ook in de rest van de wereld.
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10 - Face-Techniek

"Zaken doen zonder te adverteren is hetzelfde als naar een meisje
knipogen in het donker; behalve jij weet niemand wat je doet." -S.Britt

Zoals je al verwacht had wordt de face-
techniek op het gezicht gebruikt en de body-
techniek op het lichaam. Bij de face-techniek
gebruik je gemiddelde stroomsterktes die
geschikt zijn voor de gezichtshuid. (Gemidd-
elde stroomsterktes geven zelden nabehandel-
inbgskorstjes.) Daar komt nog bij dat de face-
techniek op elke afzonderlijke pijngrens
afgestemd kan worden.

Met de body-techniek kun je alleen
met hoge stroomsterktes werken. Veel klanten
verdragen de pijn niet en vinden de
gebruikelijke na-behandelingskorstjes
afschuwelijk. Body-techniek wordt dus alleen
maar op het lichaam gebruikt en nooit i het
gezicht! Face-techniek daarentegen wordt ook
vaak op het lichaam toegepast.

       DE 6-SECONDEN REGEL

Alhoewel face-techniek een "zachte" manier
van ontharen is kan er toch nog een
overbehandeling ontstaan of kunnen er korstjes
verschijnen. Om overbehandeling te
voorkomen moet je de stroom op gemiddelde
sterkte houden, ook al heeft de klant een hoge
pijngrens.

Denk eraan dat HF de hoofdstroom is.
Hoe hoger de stroom staat afgesteld hoe sneller
het hittepatroon in de follikel stijgt (fig. 1). Zet
de stroom zo dat je in 6 tot 20 sec. de haar kunt
epileren. Werk nooit sneller dan 6 sec. op
haren in het gezicht! Tussen de 6 en 20 sec.
heb je voldoende de tijd om de haar te pakken
en hem progressief te epileren.

Figuur 1
Twee 45-eenheden haren met een behandeltijd van 8 sec. In de eerste tekening is
de HF stand laag en de coagulatie komt niet verder dan tot een derde van de hoogte
van de follikel. In de tweede tekening is de HF aanmerkelijk hoger en de coagulatie
stijgt snel tot net onder de opperhuid.
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2 Het behandelen van naast elkaar liggende in een dichtbegroeid
gebied veroorzaakt overbehandeling. Zie het hoofdstuk over
wondgenezing en overbehandeling,

Een snellere epilatietijd veroorzaakt een
dermate snel stijgend hitte patroon dat je niet
meer in staat bent om de progressieve epilatie
goed uit te voeren. Dientengevolge ontstaan
vaak onnodige korstjes en littekens. Mochten
de haren er binnen de 6 sec. uitkomen zet de
HF dan lager en werk langzamer!

De enige uitzondering in de 6-seconden
regel het 15-eenheden haar. Zelfs bij de laagste
HF stand is het vaak zo dat deze haren er met
3 sec. al uitkomen. Bij dit haartype is de
epilatietijd van 3 tot 5 sec. dan ook acceptabel.
Werk echter bij de 30 tot 80-eenheden haren
nooit sneller dan 6 sec.

       HOU VOL & GA DOOR

Alle gezichtsharen worden in fasen verwijderd
volgens de "hou vol en ga door" tactiek. Bij
grote hoeveelheden haar wordt een gedeelte
uitgedund. 2 Tijdens de volgende behandeling
bijvoorbeeld 1 of 2 weken later maak je dat
stuk schoon. (Is het gebied nog steeds te dicht
begroeid dan dun je het nog een keer uit.) Is het
eerste gebied schoon ga dan door op het
aangrenzende nog onbehandelde gebied. Let
er dat je ook nu weer uitdunt en het gebied niet
direct helemaal schoonmaakt (fig. 2).

Elke volgende behandeling wordt eerst
het "oude" gebied weer schoongemaakt en de
"nieuwe" vroeg anagene haren eruit gehaald
en dan pas "ga je door" op het volgende stukje.
Uiteindelijk kun je het hele gebied steeds in
een keer "schoonmaken." Bij alle volgende
behandelingen moet je steeds volhouden dit
gebied schoon te houden en uiteindelijk is het
resultaat blijvend.

Behandel je een kleinere hoeveelheid
haar in het gezicht, dan kun je het hele gebied
ook steeds uitdunnen. Laat de klant de haren in

Figuur 2
Hou vol en ga door: A) onbehandelde kin, B) eerste
behandeling: het gedeelte is uitgedund, C) tweede
behandeling: het gebied is schoon gemaakt en er is
doorgegaan in het nieuwe gebied.

21) De 6-seconden regel.
22) Hou vol en ga door.
23) Het resultaat inschatten.
24) Maak een behandelingsplan.
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Bescherm je tegen dergelijke mislukk-
ingen door het enthousiasme van de klant een
beetje te temperen. Leg haar/hem uit dat er niet
direct resultaat te verwachten is, zeker niet in
het gezicht. Als analogie kun je het verhaal van
de haas en de schildpad vertellen. En blijf er bij
dat het beter is om een gebied eerst af te ronden
voordat je aan een nieuw gedeelte begint.

       HET RESULTAAT INSCHATTEN

Het resultaat is afhankelijk van veel factoren.
Van zaken als ziekte, stress, medicatie,
erfelijkheid, leeftijd, hormonale onbalans en
zeker ook sommige milieufactoren is
aangetoond dat het mogelijke oorzaken zijn
van snel toenemende haargroei in het gezicht

Het ligt niet binnen het bereik van dit
boek om deze belangrijke oorzaken uiteen te
zetten. In andere literatuur wordt uitgebreid
ingegaan op deze zaken.4 Maar ten gevolge
van deze onzekere factoren is het moeilijk niet
onmogelijk om een voorspelling ten aanzien
van het resultaat te doen. Je moet de klant
echter wel enig idee over de behandelingstijd
geven.

Begin van het probleem: indien niet
een duidelijke diagnose voorhanden is blijft de
voorspellende factor voor het behandelings-
resultaat meestal de begindatum van het
probleem. Als de klant bijvoorbeeld zegt: "dat
zelfde plekje haar in het gezicht zit er al 15
jaar," dan kun je ervan uitgaan dat de toestand
redelijk stabiel is. Als het haar eruit is zal het
probleem niet blijven voortduren.

Komt een klant echter met het verhaal
dat zij de laatste tijd alsmaar meer donkere
haren in het gezicht erbij krijgt, dan kun je
verwachten dat het probleem nog maar net
begonnen is. Het kan zijn dat de klant jaren
onder behandeling zal zijn door de zich nog
steeds ontwikkelende haargroei.

de tussentijd kort knippen (liever niet scheren
en in elk geval niet uittrekken met de pincet),
zodat je ze kunt zien bij de volgende
behandeling. Als de haren verspreid over het
hele gezicht zijn kun je het gezicht het beste
tijdens elke behandeling schoonmaken. In dat
geval is het het beste de dikke donkere haren
het eerst te behandelen en daarna de lichtere
haren te verwijderen.

Blijf op een gebied: het is geen goed
idee om een paar behandelingen op de kin te
werken en dan over te gaan op een heel ander
deel. Het is beter om het schoongemaakte
gebied schoon te houden bij de volgende
behandelingen en steeds de nieuwe anagene
haren er uit te halen. Als je er een paar maanden
geen aandacht aan schenkt gaan de anagene
haren over in de telogene fase.

Vroeg anagene haren zitten nog niet
helemaal vast in de follikel. Ze laten
makkelijker los en hebben minder stroom nodig
in de vol anagene of telogene fase. Vanwege
de lagere stroom worden deze gebieden zelden
overbehandeld. Bovendien zijn ze verspreid
over het gebied en kun je dit dus in een keer
schoonmaken zonder een overbehandeling te
veroorzaken.

Afgerond gevoel: voordat je aan iets
nieuwe begint is het beter een bepaald gebied
echt af te maken. Het zichtbare resultaat dient
als bewijs, geeft bevrediging en een afgerond
gevoel. Werk je op teveel gebieden tegelijk
dan raak jij en de klant ontmoedigd.

Klanten raken al van het begin af aan
geboeid door het elektrisch ontharen. Ze zien
resultaat, raken enthousiast en willen gelijk
"alles" behandeld hebben. Een onervaren
ontharingsspecialist geeft gehoor aan deze
wens en begint overal te werken: op het gezicht,
de benen, oksels en bikinilijn. Al snel lijkt het
of de haren in het gezicht heel sterke nagroei
vertonen. En omdat geen enkel gebied echt
onder controle is lijkt het of de voortgang
stagneert. De klant realiseert zich de enorme
hoeveelheid werk, raakt ontmoedigd en stopt
ermee.

footnote
3 Linda C. Edsell: Female Hirsutism: an Enigma, (Pulsar 1984),
Het gezicht is gevoeliger voor verandering in de
lichaamsgesteldheid die haargroei veroorzaakt dan het lichaam.
4 H.Christina Hanley, MD: "New Research on Hirsutism."
("Journal of Electrology," Januari 1993) blz.
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10 - Face-Techniek

Concentrische haargroeipatronen: wil je
redelijkerwijs het verloop van de behandeling
kunnen bepalen, dan zul je moeten kijken naar
het concentrische haargroeipatroon van de
klant.

Haargroei neemt in bepaalde patronen
vrij snel toe als het lichaam al of niet hormonaal
gestimuleerd wordt. Blijft de stimulatie bestaan
dan breiden deze patronen zich van binnen
naar buiten toe uit. In het centrum worden de
haren steeds donkerder, dikker en dieper. Naar
de randen toe zijn ze gradueel dunner en zachter
(fig. 3).

De omvang van het concentrische
patroon is een graadmeter voor het verloop
van de behandeling. Een klant heeft
bijvoorbeeld 60-eenheden haar op de kin. Een
groot gebied rond de kin is ook rijkelijk

voorzien met 30 to 45-eenheden haar. naar alle
waarschijnlijkheid zal het haarprobleem bij
deze klant nog toenemen. Terwijl het haar van
de kin verwijderd wordt neemt het op andere
plaatsen in het gezicht nog steeds toe en zal
wellicht nog jaren lang behandeld moeten
worden.

In tegenstelling hiermee zie je bij en
andere klant weliswaar ook 60-eenheden haar
op de kin, maar verder bijna nergens, ook niet
dunner haar. Het gebied heeft vaak zelfs een
bijna duidelijke scheidslijn, terwijl op de rest
van het gezicht het normale vellus haar
zichtbaar is. Is de kin eenmaal schoon dan heb
je hier een succesvol resultaat behaald en hoeft
de klant niet lang meer te komen. Als deze
klant je bovendien nog vertelt dat ze dit patroon
al jaren zo heeft, dan kun je er zeker van zijn
dat ze dan ook klaar is.

Figuur 3
Concentrische patronen: haar-
groei patronen groeien vanuit een
centrum van binnen naar buiten
met dikkere haren in het centrum
en dunner aan de buitenrand.
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 Haargroeidichtheid berekening: de
ontharingsspecialist Julius Shapiro ontwikk-
elde een zeer bruikbaar systeem om het verloop
van de behandeling vastte stellen, dat hij als
volgt beschrijft:

"Men telt het haar van 1 cm 2 in het dichtst
begroeide stukje van het gebied. Het aantal haren
vergelijk je met bovenstaande kaart en je krijgt een
idee over de dichtheidsgraad."

De dichtheidsgraad is om een aantal redenen
handig. Het ligt voor de hand dat een dichte
haargroei een groter probleem is. Maar een
dun begroeide plek is nog geen garantie voor
een snelle oplossing. Als het gebied waarvan
je de haren geteld hebt middel dikke en snel
groeiende haren vertoont is dit een aanwijzing
voor een opkomend haargroei probleem. Vraag
de klant hoe lang deze toestand al bestaat.

Volgens Shapiro is het verstandig om
in het begin notities te maken van de getelde
haren. In het verloop van de behandelingen
kun je dat nog een paar keer doen om de
voortgang aan te kunnen geven. Met deze
informatie kun je de klant ook de gemaakte
vooruitgang laten zien. Bovendien wekken
dergelijke gegevens het vertrouwen.

Trekken en scheren: ontharings-
specialisten betrekken ook het uittrekken van
de haren met een pincet en het scheren in hun
behandelingsverloop. Anderen geloven dat dit

soort tijdelijke oplossingen het definitief
verwijderen bemoeilijken. Ze menen dat het
trekken de follikel misvormt waardoor
behandeling moeilijker wordt. Weer anderen
geloven dat scheren hardere haren tot gevolg
heeft die vaster in de follikel vergroeid zitten.

Veel van die vaak gebezigde theorieën
zijn ongegrond. Scheren verandert de follikel
niet er zijn alleen minder haren zichtbaar omdat
alleen de snel groeiende anagene haren zich
nog vertonen. Het uittrekken met de pincet
heeft tot gevolg dat het zichtbare haar
verminderd wordt omdat het weken duurt
voordat een uitgetrokken haar weer terug
gegroeid is. Er zijn studies die bewijzen dat
trekken de haargroei stimuleert. Maar als je
eenmaal met de behandeling begonnen bent is
het vroegere trekken niet meer van invloed op
het verloop van de behandeling.

Trekken en harsen kunnen echter wel
de duur van de totale behandeling beïnvloeden.
Blijft een klant harsen of haren uittrekken dan
zal het de totale behandelingsduur aanzienlijk
verlengen terwijl knippen of scheren geen
invloed heeft.

Conclusie: haargroei in het gezicht
wordt aanmerkelijk bevorderd door erfelijke,
hormonale of milieutechnische oorzaken. De
oorzaak, zelfs bij een medische diagnose zegt
niets over het verloop en het resultaat van de
behandeling. Ieder mens reageert weer anders
op haargroei verhogende stimulansen.
Bovendien is meestal helemaal geen oorzaak
aan te wijzen voor het ongewenste haar.

Door rekening te houden met een aantal
factoren kun je echter een indruk krijgen van
het behandelingsverloop en resultaat. Het
aanvangstijdstip van de overbeharing, het
concentrische haargroeipatroon en het aantal
haren per cm2 in een gebied, geven je in elk
geval enig idee ten aanzien van het te
verwachten resultaat. Helaas is er geen
waterdicht systeem om een duidelijker beeld
te geven van het behandelingsverloop voor
overbeharing in het gezicht.

A   =   0-15 haren per cm2

B   =   16-25 haren per cm2

C   =   26-35 haren per cm2

D   =   36-50 haren per cm2

E   =   Over 50 haren per cm2
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Figuur 4
Fase 1: de klant stopt met uittrekken. Lange
behandeltijd. Onder controle: niet meer
scheren. Fase 2: het gebied is schoon en het
aantal behandelingen wordt minder en stopt.

        MAAK EEN
       BEHANDELINGSPLAN

Geen enkel geval van overbeharing is het
zelfde. maar als je behandel gegevens en tijden
in een grafiek uitzet kom je toch tot een aantal
overeenkomsten (fig. 4). Inzicht in dit algemene
model geeft aanknopingspunten voor het
opstellen van een behandelingsplan.

Fase 1: tijdens de eerste periode stopt
de klant met uitrekken of harsen. (De klant kan
het haar knippen tussen behandelingen in maar
zou het scheren moeten beperken.)
Aanvankelijk zijn de behandelsessies kort. Na
4 tot 8 weken is er een uitbarsting van haargroei
(na het vroegere harsen of trekken) en zijn
vaak langere behandeltijden nodig. Langzaam
aan kunnen de behandeltijden dan weer korter
worden als er minder haargroei komt.

Controle: in de eerste 3 tot 5 maanden
bereik je een cruciaal keerpunt. De klant houdt
op met regelmatig het haar bij te knippen (of te
scheren) en je hebt de situatie onder controle.
Op dit punt aangekomen raakt de klant er
meestal van overtuigd dat de behandeling
uiteindelijk succesvol zal zijn..

Fase 2: je gaat door met het weghalen
van de vroeg anagene haren. De afspraken
kunnen met grotere tussenpozen gemaakt
worden en stoppen uiteindelijk. De hele proce-
dure heeft dan ongeveer 12 tot 18 maanden
geduurd.

Bespreek het behandelplan met de klant
en leg haar/hem uit dat fase 1 de moeilijkste
tijd is. Tijdens deze periode zijn veel behandel-
ingen nodig en is de aanslag op de huid
aanzienlijk. De afspraken zouden wekelijks of
iedere twee weken gemaakt moeten worden

tot de haargroei vermindert. Ze mag knippen
(of scheren) maar moet niet te veel tijd tussen
twee afspraken voorbij laten gaan. Over het
algemeen zie je na 6 tot 8 maanden echte
vooruitgang.

Wees enthousiast tegenover de klant
als je op het punt van de controle bent aange-
komen. Feliciteer haar/hem met het feit dat ze/
ij niet meer hoeft te knippen of scheren. Dan is
het tijd om haar/hem aan te moedigen om ook
fase 2 tot een goed einde te brengen. Maak haar
duidelijk dat mensen het in deze fase vaak
laten afweten omdat ze denken dat het probleem
al opgelost is. Ze worden lui, beginnen opnieuw
met uittrekken en gaan niet door met de
behandeling.

Heel veel factoren beïnvloeden het
uitwerken van een goed behandelingsschema
(fig. 5) De klant komt bijvoorbeeld niet
regelmatig of houdt er een paar maanden mee
op. Misschien trekt ze stiekem toch haren uit.
De hormoonhuishouding of de stresssituatie
kan plotseling drastisch veranderen. Hier
volgen twee voorbeelden van praktijkgevallen
die de grilligheid van een aantal factoren
duidelijk laat zien.

Figuur 5
Ideale situatie: (elk blokje vertegenwoordigt een behandeling.)
Fase 1: veelvuldige behandelingen, lange sessies halverwege
deze periode. Onder controle: bereikt na 3 tot 5 maanden.
Fase 2: kortere behandelsessies met groter afstand.
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PRAKTIJK GEVAL 1

Het betreft een 22 jarige
vrouw met 45 en 60-
eenheden haar op de kin en
de hals. Het probleem begon
op haar 16e  jaar. Er waren
geen medische indicaties.
Zij trok en schoor. Ze had 12
behandelingen nodig. Haar
geval kwam overeen met het
algemene model.
Behandeling 1 (voor aan-
vang van de behandeling,
onderkant van de kin): ik
zag dikke stompjes haar en
ingegroeide haren door het
trekken en scheren, maar
geen vellus haar.
Behandeling 3 (voor de
behandeling): drie weken
later zag ik veel meer dikke
haren. Maar weer bijna geen
vellus haar.
Behandeling 6 (voor de behandeling):
ongeveer 4 maanden later zag ik minder dikke
haren maar een veel groter aantal dunne
donsachtige vellus haren.
Behandeling 10 (voor de behandeling) : na 1
jaar zag ik geen dikke haren meer maar heel
veel zich snel ontwikkelende vellus haren.
natuurlijk haalde ik een groot aantal van deze
haren eruit.
Noot: Aanvankelijk was het vellus haar niet te
zien omdat de klant zich schoor. Vellus haren
groeien aanmerkelijk langzamer dan terminale
haren. Na het scheren duurt het minstens 6
weken voor je ze weer kunt zien. Als de klant
scheert vertel haar dan dat het vellus haar pas
veel later zichtbaar wordt. (Klanten denken
namelijk vaak dat vellus haren gaan groeien

Behandeling 1 Behandeling 3

Behandeling 6 Behandeling 10

door het elektrisch ontharen!) Is het vellus
haar langer dan 6 mm, dan worden ze
beschouwd als zich ontwikkelende vellus
haren. Deze haren worden op den duur dikker
en moeten ook behandeld worden. Klanten
met dit type haar hebben meestal twee per jaar
een behandeling nodig om het gebied schoon
te houden.
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PRAKTIJK GEVAL 2

Een 25 jarige vrouw met 60-
eenheden haar en zich
ontwikkelende haren. (de
foto's laten de linker voorkant
van de kin zien.) De klant
wist niet meer wanneer het
begonnen was en had nooit
getrokken. ik zag geen
aanwijzingen van trekken
noch scheren.
Behandeling 1 (voor de
behandeling): de haargroei
was redelijk verdeeld over
het gezicht en op de kin
geconcentreerd.
Behandeling 3 (voor de
behandeling): vier maanden
later kwam er plotseling een
onverwachte hoeveelheid
haar tevoorschijn. Ik
bemerkte een groter gebied met dikke haren,
toegenomen gewicht en toenemende acne.
Behandeling 5 (voor de behandeling): 8
maanden na de eerste behandeling, bemerkte
ik maar weinig vooruitgang en een groter
gebied met dikke haren. De klant vertelde 22
kg in gewicht te hebben toegnomen. Na veel
discussie stemde de klant erin toe een
endocrinoloog te consulteren.
Behandeling 10 (voor de behandeling): nu
was enige verbetering te zien. De dokter had
medicatie voorgeschreven voor een endocrien
probleem.
Noot: omdat de klant niet schoor ontstond
direct "controle" over het probleem na de
eerste behandeling. Helaas was echter haar
gebrek aan interesse voor zichzelf reden voor
de langzame voortgang. Het was verbazing-
wekkend dat ze zelf geen echt probleem met

Behandeling 1 Behandeling 3

Behandeling 5 Behandeling 10

haar gewicht en de overbeharing had. Met het
gevolg dat ze niet erg consequent was in haar
afspraken(zie onderstaande grafiek).
Bovendien was de duur van de afspraak te kort
om alle dikke haren in een keer te verwijderen.
Hoewel de diagnose was dat er een endocrien
probleem bestond, hield ze zich niet helemaal
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ontharen zijn. Als je net begint neem dan eerst
de donkerste haren. Ze zijn anageen en
makkelijk te verwijderen.

Met DC aan insteken: sommige
gebieden zoals de benen zijn zo droog dat het
moeilijk is om in te steken. Dode huidcellen
sluiten de opening van de follikel af. Om de
insteek te vergemakkelijken kun je de DC
aanzetten terwijl je insteekt. Het loog lost de
huidcellen gedeeltelijk op waardoor de naald
de follikel inglijdt. (Zet de HF niet aan voordat
de naald op de volle anagene insteekdiepte is.)

DC overgevoeligheid: HF maakt
ongevoelig voor de pijn van de DC. In
uitzonderlijke gevallen voelt de klant de DC.
Bij deze mensen is het het beste eerst 2 tot 3
sec. HF te geven en dan pas DC toe te voegen.
Als de HF eenmaal stroomt kan de klant de
toegevoegde DC niet meer onderscheiden.

Verhoging van alleen de DC: om de
follikel "echt te vernietigen" verhogen
sommige ontharingsspecialisten alleen de DC
zonder de HF aan te passen. Hierdoor ontstaat
een HF blokkade en ondermijnt de behandeling
(blz 138) . Als je de behandeling wilt versnellen
zet dan eerst de HF hoger, tel opnieuw de
seconden, maak de rekensom opnieuw en pas
je DC aan.

aan de voorschriften van de arts. Terwijl ik dit
schrijf is het alweer meer dan een jaar geleden
dat ik de klant heb gezien.

Klanten die de medische voorschriften
of adviezen niet opvolgen zijn frustrerend.
Maar we moeten accepteren dat niet iedereen
een gegeven medisch advies opvolgt.
Bovendien zijn door onvoorziene factoren als
hormonale verandering of wijzigingen in de
lichaamsgesteldheid de behandelingsresultaten
afwijkend. Deze factoren zijn onvoorspelbaar
en maken medisch ingrijpen soms
noodzakelijk.

PRAKTIJK AANWIJZINGEN

Ik wil jullie graag nog wat suggesties aan de
hand doen om je behandelingsresultaten te
verbeteren.

Voetpedalen: voor je met ontharen
begint en voor je insteekt moet je je voeten op
de pedalen zetten (links op de DC pedaal,
rechts op de HF pedaal). Echte amateurs steken
in en kunnen dan de pedalen niet vinden!

Stapelen: maak van al je keurig
geëpileerde haren niet een mooie stapel op een
watje. Het kost alleen maar tijd. Leg een
geëpileerd haar ergens dichtbij op de kin
bijvoorbeeld en veeg het er later af.

Eerste keus: beginners kiezen meestal
de dunste haren om het eerst te epileren. Ze
denken dat dunne haren er sneller uitgaan.
Jammer genoeg liggen de zenuweinden die de
hitte voelen vrij oppervlakkig in de huid,
waardoor dunne oppervlakkige haren
gevoeliger zijn om te ontharen dan de dikke.
Begin altijd met de dikke diepe haren bij
aanvang van een behandeling. Deze haren zijn
minder gevoelig en zijn bovendien makkelijk
om te ontharen.

Zo beginnen starters meestal ook met
de lichtere haren (van hetzelfde type) bij hu
eerste behandeling. Maar lichte haren zijn
typische telogene haren die moeilijker te

Figuur 6
Cursist voert face-techniek uit
(Clinica Simin in Bilbao, Spanje.
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11BODY-TECHNIEK

Bij de body-techniek is snelheid het
belangrijkste. Zelfs stugge, dikke lichaams-
haren worden in slechts 4 sec. of minder
verwijderd. Een groot oppervlak kun je op die
manier snel schoonmaken.

Maar, alleen de snelheid is niet het
doel van de body-techniek en let wel, dit is niet
de HF flash methode! Net als bij de face-
techniek volg je bij de body-techniek ook
dezelfde uitvoerige nauwgezetheid. Het gaat
er niet om dat je de haren er snel uit krijgt, het
gaat erom dat je definitief onthaart door middel
van twee stroomsoorten die je moet weten te
combineren.

Body-techniek is niet geschikt voor
iedereen.Je zult moeten leren wanneer je hem
wel en wanneer je hem niet kunt toepassen.
Omdat de marge waarbinnen je schade kunt
berokkenen maar 1 sec. is moet je de body-
techniek pas toepassen als je al een behoorlijk
ervaren blend ontharingsspecialist bent.

De body-techniek aanleren is slechts
het halve werk. Je moet ook de achterliggende
gedachte begrijpen en kunnen beoordelen
wanneer je de techniek kunt toepassen. Maar
bij goed gebruik van de body-techniek mag je
je tot de experts op ontharingsgebied rekenen.

"De wens om dingen snel te doen, weerhoudt je er vaak
van het goed te doen."          - Confucius, 600 v.C.
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"Een bankier is iemand die zijn paraplu uitleent als de zon schijnt
en hem terug vraagt als het regent."                       - Mark Twain

na 2ena 1e

Figure 1
In de body-techniek wordt een ritme van de HF 1 sec. aan en 1 sec. uit
gebruikt terwijl DC continue stroomt. In de eerste tekening zie je dat 1
sec. HF ongeveer de halve follikel vernietigt. De tweede tekening toont
dat de tweede tel HF stroom bijna de hele follikel vernietigd heeft.

       6-SECONDEN PUNT

Beslis eerst of het haar van de klant geschikt is
voor body-techniek: haren die dunner zijn dan
45-eenheden komen niet in aanmerking. De
huid moet relatief droog zijn om te voorkomen
dat het HF hittepatroon te snel stijgt. Droge
gebieden zoals de benen en de rug zijn drom
zeer geschikt voor body-techniek, terwijl een
vochtige plaats zoals bijvoorbeeld het
middengedeelte van de borst minder geschikt
is. Verder is het belangrijk de klant te vertellen
dat een paar dagen na de behandeling kleine
korstjes verschijnen.

Begin met de pijngrens van de klant
vast te stellen. Je begint met de face-techniek
en na verloop van tijd draai je de stroom hoger
tot je de haren er bij 6 sec. uitkrijgt. Als de klant
het op dit punt nog steeds verdraagt weet je dat
je ook body-techniek kunt toepassen. In feite
is hogere stroom bij de body-techniek dan
minder pijnlijk.

Bij de face-techniek gebruik je de beide
stroomsoorten continue en tegelijkertijd. In
tegenstelling daarmee wordt de HF in een
ritme van 1 sec. aan en 1 sec. uit gebruikt
waarbij de DC wel continue stroomt (fig. 1). Je
kunt verschillende ritmes aanhouden maar HF
is nooit langer dan 1 of 2 sec. achter elkaar
zonder pauze aan. Zou je dat wel doen dan is
een ernstige overbehandeling voorspelbaar.

De body-techniek wordt meestal
gebruikt op 60 of 80-eenheden haar. Bij haren
die dunner zijn dan 45-eenheden is de kans op
overbehandeling, door de hoge stroomsterkte,
veel te groot. Op gebieden met een matige
bloedcirculatie zoals op vingers en tenen, zou
je de body-techniek eigenlijk niet moeten
toepassen.

Op de meeste plaatsen op het lichaam
is body-techniek goed toepasbaar. Mannen
verdagen het op de rug, de borst en de nek
meestal goed. Bij vrouwen is het meestal goed
op armen en benen te gebruiken, terwijl
sommigen het ook verdragen in de oksels en de
binkini-lijn. Gebruik body-techniek nooit in
het gezicht!
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       MAAK SCHOON & WACHT

Bij de face-techniek is de procedure: hou vol &
ga door, waarbij je het gebied uitdunt en steeds
een stukje verder gaat op een nieuw gebied
(blz 157). Bij body-techniek gebruik je de
"maak schoon & wacht" tactiek.

In een paar behandelingen maak je het
gebied schoon. Dan wacht je 2 of 3 maanden
en haalt de na gegroeide haren weg. In de
meeste gevallen hoef je het gebied maar 3 keer
schoon te maken (fig. 2),

In tegenstelling tot gezichtshaar kun je
bij lichaamshaar meestal wel het hele gebied
echt schoonmaken en hoef je niet uit te dunnen.
De schouders van een man en de onderbenen
van vrouwen zijn over het algemeen niet zo
dicht begroeid. De haren groeien vaak enkele
millimeters uit elkaar zodat je dan geen
overbehandeling teweegbrengt. Moet je toch
een heel erg dicht begroeid gebied ontharen,
dan doe je er beter aan, om overbehandeling te
voorkomen, het gebied eerst uit te dunnen.

       INSTELLINGEN
       OP HET APPARAAT

HF: in de gebruiksaanwijzing van het apparaat
zou de stand voor de body-techniek aangegeven
moeten staan. Als je knoppen met getallen
erop hebt zal het bijvoorbeeld "3" of "5" zijn.
Zit er een HF meter op zul je de stand bij "70"
of "80" vinden.

Draai de stand tot de aangegeven hoogte
op en begin met werken. Nu hoef je het werk-
punt immers niet meer te bepalen aan de hand

11 - Body-Techniek

van de pijngrens van de klant Kan de klant het
niet verdragen dan ga je terug naar de face-
techniek.

Bij de body-techniek heb je ook geen
verschillende sterktes meer. Ga je uit van "5"
dan gebruik je in alle gevallen "5" en is het
alleen in uitzonderingsgevallen nodig de stand
heel weinig aan te passen (omhoog of omlaag).

Figure 2
MAAK SCHOON & WACHT TACTIEK: A) ongeschoren
schouder is schoongemaakt. B) 2 tot 3 maanden later is
ongeveer de helft nagegroeid. Het gebied wordt weer
schoongemaakt. C) Weer 2 tot 3 maanden later wordt het
resterende haar weggehaald.

25) 6-seconden punt.
26) Maak schoon & wacht.
27) Instellingen op het apparaat.
28) Body-techniek procedure.
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Figure 4
STANDAARD BODY-TECHNIEK

       BODY-TECHNIEK PROCEDURE

Standaard: zet je rechter voet op de HF pedaal,
je linker voet op de DC pedaal. Stel de beide
standen op het apparaat in. Steek in en trap op
beide pedalen. Begin met de seconden te tellen.
Hou de DC pedaal de volle 4 sec. ingedrukt
maar de HF pedaal met een ritme van 1 sec. aan
en 1 sec. uit, etc.

Dat betekent je hebt 1 seconde HF dan
1 seconde geen HF dan weer 1 seconde HF en
geen HF voor de laatste seconde van de proce-
dure (fig. 4).

Onmiddellijk bij het begin van de reeks
pak je de haar met de pincet. Na 1 sec. HF
probeer je of hij loslaat. Is dat het geval haal
hem er dan uit en geef niet nog een tweede
seconde HF,

Figure 3
De meeste blend ontharings-
specialisten gebruiken zelden
meer dan 10 tiende mA DC,
zelfs voor dikke haren.

HF: net iets minder dan "5."
Totale tijd: 4 sec.
DC: 10 tiende mA.

HF: net iets minder dan "5."
Totale tijd: 4 sec.
DC: 15 tiende mA.

Helaas zijn niet alle fabrikanten op de
hoogte van de juiste HF stand voor body-
techniek, of hebben hem verkeerd aangegeven.
(Om de juiste stand voor body-techniek zelf te
bepalen, zie blz 338-9).

Om de HF stand te controleren moet je
het volgende doen: zet de stand op juiste
instelling, steek de naald in een medium follikel
in en geef 1 sec. stroom. Let erop dat het een
volle seconde is. De haar zou er gemakkelijk
zonder overbehandeling uit moeten komen.

DC: de juiste instelling van de DC is
heel simpel. De totale epilatietijd is 4 seconden.
Theoretisch is het zo dat, wanneer je een 60-
eenheden haar behandelt in 4 seconden, je de
DC meter op 15 tiende mA zet. In de praktijk
zijn er echter weinig ontharingsspecialisten
die hun meter hoger zetten dan 10 tienden mA,
ook voor de dikke haren. Ik denk ook dat dit
een juiste manier van werken is (fig. 3).

60 eenheden haar—theorie 60 eenheden haar—
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Figure 6
VARIATIE 2 voor dunnere haren en bij lokale verdoving.

D
C

Maar wel de volle 4 seconden DC.
Meestal heb je bij 60 en 80-eenheden haar ook
de 2e periode van 1 seconde HF nodig. Dit is
de standaard procedure voor de body-techniek
die door de meeste ontharingsspecialisten ge-
bruikt wordt, maar er zijn ook varianten
mogelijk.

Variant 1: Stel eerst de standen op het
apparaat weer in. De totale behandeltijd is
weer 4 seconden. Geef de volle tijd DC, maar
de HF laat je 2 sec. achter elkaar aan (fig. 5).

Deze variant is bruikbaar bij erg dikke
en diepe haren die eigenlijk vrij veel HF nodig
hebben om voldoende behandeld te worden.
De langere behandeltijd (2 seconden achter
elkaar bij deze hoge stand) verhoogt wel het
risico voor overbehandeling. Zie je daar
verschijnselen van zet de HF dan iets lager.

Figure 5
VARIATIE 1 wordt bij heel erg dikke haren gebruikt.

Variant 2: in sommige gevallen, bij
45-eenheden of nog dunnere haren is 3
seconden behandeltijd voldoende. Zet de DC
stand op een behandeltijd van 3 seconden en de
HF zo dat de haren er "heelhuids" in 1 tot 1,5
sec. uit komen (fig. 6).

Deze variant wordt vaak gebruikt bij
lokale verdoving. Hierbij wordt vocht aan de
huid toegevoegd waardoor het verkoelende
effect van de bloedcirculatie teniet wordt
gedaan. De HF reageert veel sterker, waardoor
je de instelling lager kunt zetten en de haar na
1 tot 1,5 sec. loslaat. De DC instelling is
gebaseerd op een tijd van 3 seconden, maar
zou 10 mA niet moeten overschrijden.
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de tijd kunt aanpassen, net iets korter of langer
dan een seconde de stroom kunt aanlaten. Je
moet kunnen stoppen bij een overbehandeling.
Je moet het zelf in de hand kunnen houden om
eventueel nog een derde reeks stroom te geven,
als de haar nog niet los.

       RESULTAAT INSCHATTEN

Het inschatten van het resultaat van de
behandelingen van na de body-techniek is
eenvoudiger dan bij de face-techniek. Het is
zelfs redelijk voorspelbaar. Er is geen enkele
reden om er tegen op te zien om lichaamshaar
te verwijderen, de snelheid van de body-
techniek zorgt voor een voorspoedig verloop.

Het gezicht is behoorlijk gevoelig voor
veranderingen in de lichaamsgesteldheid.
"Nieuwe" haren kunnen zich op elke leeftijd
op elk moment in het gezicht ontwikkelen
(vellus haren ontwikkelen zich tot terminale
haren). De meeste vrouwen ontdekken meer
haren in hun gezicht als ze ouder worden. In
tegenstelling daarmee merken zowel mannen
als vrouwen dat ze lichaamshaar kwijtraken
naarmate ze ouder worden. (Feitelijk keren
sommige haren weer terug naar het vellus
stadium. Veel haren blijven op het lichaam
ook veel langer in de telogene fase. We ervaren
bij het ouder worden dus "minder haar.")

Tijdens de pubertijd ontwikkelt het
lichaamshaar zich in hoog tempo. De meeste
mensen ontwikkelen na hun 25e levensjaar
niet veel nieuw lichaamshaar meer. Dit is wel
mogelijk door bepaalde endocriene problemen
maar dit zijn uitzonderingsgevallen. Na de
puberteit en als zich bij de klant geen medische
indicaties voordoen kun je dus gerust aannemen
dat het haarprobleem zich ten volle voordoet
en en kun je planmatig te werk gaan.

Aan en uit: het ideale ritme van de HF
is echt 1 volle sec. aan, 1 volle sec. uit en niet
een plotselinge flash. Zenuwachtige begin-
ners geven meestal maar een fractie van een
seconde stroom en nemen niet voldoende lang
pauze. De huid moet tussen de stroomperiodes
af kunnen koelen om oververhitting te
voorkomen. Het beste kun je met een
secondenteller op een klok of horloge oefenen
in het hardop meetellen van de seconden:
"een-en-twintig" (is bij het juiste ritme precies
1 seconde). Je vermijdt hiermee te snel en
gehaast werken.

Het ritme bijstellen: alhoewel het
ideale ritme 1 sec. aan 1 sec. uit is, kun je daar
verandering in aanbrengen. Bij hele dikke
stugge harten kun je de stroom iets langer aan
laten en iets langer uit. Pas echter op voor
overbehandeling. Je kunt het ritme ook iets
verkorten tot minder dan een seconde bij iets
minder stugge haren. Maar let goed op of de
haar ook echt gemakkelijk loslaat.

HF aanpassen: de HF kan bij elke
behandeling enigszins aangepast worden door
een iets hogere dan wel lagere stand. Bij een
vochtige huid kun je met iets minder toe. De
DC moet echter wel altijd in overeenstemming
zijn met het haartype. DC heeft praktisch geen
effect op de pijn of overbehandeling.

DC na-loogtijd: vaak wordt door be-
ginners de laatste seconde DC vergeten. Als ze
na de laatste seconde HF hun voet van de HF
pedaal halen doen ze dat ook met de DC. Hou
je voet nog een seconde op de pedaal voor de
laatste seconde van de DC na-loogtijd. (Alleen
als je te maken hebt met een overbehandeling
moet je beide stroomsoorten onmiddellijk
afzetten.)

Apparaten die automatisch werken:
sommige ontharingsapparaten hebben een
computer gestuurde automatische body-
techniek. De DC blijft 4 seconden aan en de
HF verloopt in een ritme van 1 sec. aan, 1 sec.
uit. Dit is rampzalig. Het is noodzakelijk dat je

29) Resultaat inschatten.
30) Kies een werkwijze.
31) Multiple-haar patroon.
31) Korstjes beoordelen.
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       KIES EEN WERKWIJZE

Zowel body-techniek als face-techniek kunnen
op het lichaam toegepast worden. Als de huid
relatief droog is en 45 tot 80-eenheden haar
heeft kun je body-techniek toepassen. Is de
huid erg vochtig of zijn de haren minder dan
45-eenheden gebruik dan face-techniek.

Hou vol & ga door: als de klant de
body-techniek niet verdraagt gebruik dan face-
techniek met de :hou vol & ga door tactiek (blz
157). Maak tijdens de eerste behandeling een
gebied schoon. Maak bij de volgende
behandeling een of twee weken later hetzelfde
gebied weer schoon door alle nieuwe anagene
haren te ontharen en ga door op het
aangrenzende gebied. Hou deze strategie vol
bij alle komende afspraken totdat het gehele
oppervlak vrij van haren is. Daarna moet je het
blijven ontharen totdat er geen haren meer
verschijnen. Dit zal ongeveer na 12 maanden
zijn.

Maak schoon & wacht: kan de klant de
body-techniek verdragen dan gebruik je een
hele andere werkwijze, nl. de "maak schoon &
wacht" tactiek (blz 167). Maak het het gebied
in een aantal opeenvolgende afspraken vrij
van haren en wacht dan 2 of 3 maanden. Na
deze pauze kun je het gebied weer schoon-
maken. je zult zien dat de hoeveelheid haren
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ongeveer de helft van de aanvangshoeveelheid
is, hetgeen betekent dat ook maar de helft van
de behandeltijd nodig is. Wacht weer 2 tot 3
maanden. Bij deze derde reeks behandelingen
is de hoeveelheid haar weer ongeveer
gehalveerd. De totale tijd is ca. 9 maanden (fig.
7). Na de derde reeks zijn nog maar enkele
behandelingen nodig om de af en toe
verdwaalde haren er nog uit te halen.

Onder controle: er zijn maar weinig
mensen die lichaamshaar dagelijks eruit
trekken. De meesten vinden het ook niet nodig
om zich te scheren. Dat wil zeggen dat het
gebied vaak onder controle is na de eerste
reeks behandelingen en het gebied voor de
eerste maal schoon is.

Harsen: mocht de klant harsen vraag
haar dan het haar minimaal 6 weken te laten
groeien voor ze met de behandeling begint. Ze
kan tijdens deze periode wel scheren maar
moet 1 week van te voren stoppen. De haren
zijn anders niet goed te pakken met de pincet
(bij progressieve epilatie).

Figure 7
BODY-TECHNIEK STRATEGIE: totale duur is 9 maanden met 3 reeksen
"schoonmaak" behandelingen. Elke volgende reeks vertoont nog maar de
helft van de haren; er is dus ook maar de helft van de behandeltijd nodig.

Af en toe groeien haren te dicht op elkaar
om het gebied schoon te maken, je zou
gemakkelijk kunnen overbehandelen. In
zo'n geval dun je het gebied eerst uit, bij
een volgende behandeling maak je het
dan schoon.



144

Figure 8
IDEALE SITUATIE: (Elke balk staat voor een behandeling.)
Schoonmaak 1: gebied is schoongemaakt en onder controle.
Schoonmaak 2: na 2 tot 3 maanden is de helft van de tijd nodig.
Schoonmaak 3: weer de helft nagroei, ook weer de helft van de tijd.

Je kunt telogene haren op diverse manieren
herkennen. Telogene haren zijn lichter van
kleur dan vergelijkbare haren in de anagene
fase en met name lichter waar ze de huid
uit komen. Is het gebied ongeschoren dan
zijn de langste haren die je ziet de telogene
haren. Is het gebied wel geschoren dan
zijn de telogene haren koste stompjes.

gevallen zul je jonge mensen tussen de 17 en
25 jaar na een overzichtsperiode van 2 maanden
alweer moeten behandelen. De oudere klanten
zullen een periode van 3 maanden kunnen
wachten voor je het totale overzicht hebt.

Indicatie van telogene haren: als je
telogene haren als een indicatie gebruikt om
weer een reeks behandelingen te beginnen zul
je in deze tweede reeks meer haren kunnen
vernietigen. Stel je hebt de eerste reeks afge-
sloten, het gebied schoon gemaakt en 2
maanden gewacht. Als je het gebied nu goed
bekijkt en je ziet praktisch geen telogene haren,
kun je, om een maximaal effect te bereiken van
deze 2e reeks, beter nog een paar weken wacht-
en. Als je dan overvloedig telogene haren ziet
kun je het gebied schoonmaken, omdat je weet
dat je met een volle cyclus haren te doen hebt.

Gecombineerde techniek: natuurlijk
kun je ook te face-techniek en de body-techniek
combineren. Je kunt bijvoorbeeld bij een
gedeeltelijke lokale verdoving (door een arts)
met lidocaine het gebied schoonmaken met
body-techniek en het later afwerken met face-
techniek.

Als je de technieken combineert moet
je wel wekelijkse of twee wekelijkse behandel-
ingen blijven houden na de eerste reeks
schoonmaak behandelingen om het gebied met
de face-techniek schoon te kunnen houden. Je
epileert dan steeds de vroeg anagene haren tot
het gebied schoon blijft. Dit haartype is ge-
makkelijk te behandelen, vraagt weinig stroom,
is dus minder gevoelig en het gaat snel.

Scheren: een gebied, dat niet geschoren
is, is werkelijk ideaal: je hoeft het maar drie
keer schoon te maken (fig. 8). Heeft de klant
tot een paar weken voor de eerste behandeling
wel geschoren, dan moet het gebied vier maal
schoongemaakt worden.

De kort geleden geschoren telogene
haren zijn bijna altijd te kort om waar te nemen
tijdens de eerste schoonmaak behandelingen.
Deze haren doen er meestal een paar weken
over om tot een lengte te komen waar ze
behandeld kunnen worden. Daarom zijn vier
reeksen van schoonmaak behandelingen nodig.

Het is belangrijk dat je de klant vertelt
dat, en waarom er vier in plaats van drie reek-
sen behandelingen nodig zijn door het scheren.
De eerste en tweede reeks vragen gemiddeld
even veel tijd. De derde en vierde reeks beslaan
vaak nog maar de helft van de tijd.

Zicht op het totaal: de periode van 2
tot 3 maanden tussen twee reeksen
behandelingen in geven de onzichtbare haren
de tijd om weer te verschijnen. Er komen
weliswaar dagelijks nieuwe haren tevoorschijn
maar na 2 tot 3 maanden heb je de totale
hoeveelheid en kun je het gebied weer
schoonmaken met body-techniek.

Als je langer dan 3 maanden wacht
zullen veel haren weer in rustfase gaan,
uitvallen en kunnen daardoor niet behandeld
worden voor ze weer gereactiveerd worden.
We noemen de periode van 2 tot 3 maanden de
periode met "zicht op het totaal." Vertel de
klant duidelijk dat het dus erg belangrijk is dat
zij/hij na 2 tot 3 maanden weer terugkomt.

Leeftijd van de klant: het lijkt alsof
jongere mensen een snellere haargroeicyclus
hebben, de haren groeien sneller. In de meeste
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1

na 6 maanden: een "bijwerk"" behandeling

PRAKTIJKGEVAL 1

Een 26 jarige vrouw met 60-eenheden
okselhaar. (Foto's tonen linker oksel.) De klant
had 3 maanden voor aanvang van de
behandeling niet geschoren en deed dit ook
niet gedurende de gehele behandeltijd. Dit is
een modelvoorbeeld voor body-techniek.
1e schoonmaak (voor aanvang): het gebied
werd schoongemaakt in 2 behandelingen van
1 uur (inzet foto: het gebied na de eerste
schoonmaak). Totale tijd 2 uren voor een oksel.
2e schoonmaak (voor de behandeling): na 3
maanden was ongeveer de helft van de
aanvankelijke hoeveelheid te zien. Het gebied
werd in 1 uur schoongemaakt (inzet foto: di-
rect na de behandeling).
3e schoonmaak (voor de behandeling): na 3
maanden was er nog maar een half uur be-
handelingstijd nodig om het gebied schoon te
maken (inzet foto: direct na behandeling).
Bijwerken: na ongeveer 6 maanden kwam de
klant met nog maar een paar 30-eenheden haar
om te verwijderen. Deze "bijwerk" behandeling
duurde slechts 15 minuten voor beide oksels
(niet weer gegeven in de grafiek).
Noot: de totale behandeltijd voor beide oksels
was 7 uren. De drie "schoonmaak" behandel-
ingen vonden plaats binnen 7 maanden. De
klant kwam nog drie keer om een paar langzaam
na gegroeide haren nog te laten verwijderen.
De totale behandeltijd kwam daarmee
uiteindelijk op 8 uren.

Alhoewel de korstjes na de behandeling
meestal vrij groot zijn in de oksel, ongeveer 2
mm in doorsnee, zijn er geen littekens of
blijvend zichtbare effecten van de behandeling
waar te nemen.
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PRAKTIJKGEVAL 2

Een 22 jarige jongeman met een normaal
patroon borsthaar van 60-eenheden haar. De
klant was een wedstrijd zwemmer en wilde
verlost zijn van het scheren voor de wedstrijden.
1e schoonmaak (voor): de borst was onge-
schoren. Het gebied was schoon na drie
wekelijkse behandelingen. De eerste
behandeling duurde 2, de tweede 2 en de derde
1,5 uren. Totale behandelingstijd met body-
techniek: 5,5 uren.
2e schoonmaak (voor): na twee maanden
kwam de klant terug. Er was veel minder dan
de helft van de aanvankelijke hoeveelheid
haar zichtbaar. Ik had wel het totale overzicht
omdat er veel telogene haren aanwezig waren.
Deze tweede reeks duurde twee sessies van
een uur.
Noot: het was weliswaar een jonge man maar
de situatie van het lichaamshaar leek stabiel.
Er waren maar een paar zich ontwikkelende
haren, die meestal aangeven dat het haarpatroon
zich uitbreidt. De totale behandeltijd beliep
7,5 uren met body-techniek voor het hele
gebied.

 De klant kwam na 4 jaar terug. Het
centrum van de borst was nog steeds schoon
maar de rest van het borstgebied werd langzaam
opgevuld met haar. Grote 60-eenheden haar
zaten aan de rand van het borst gebied. Er
waren in totaal 3 uren voor nodig om deze
"nieuwe" haren te verwijderen.

In de praktijksituatie 1 en 2 is medisch
verstrekte lokale verdoving toegepast. Dien
ten gevolge was de factor pijn uitgesloten
en heb ik snelle body-techniek van 3 sec.
kunnen toepassen. Zonder verdoving moet
ongeveer 25% meer tijd gerekend worden.
Veel klanten verdragen de body-techniek
niet en moet dus face-techniek toegepast
worden. De totale behandelingstijd wordt
dan veel langer.
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       MULTIPLE-HAAR PATROON

Lichaamshaar groeit vaak in kleine cluster.
Twee, drie of meer haren vormen samen zo'n
cluster. (Ik heb er wel 6 bij elkaar in een cluster
gezien.) Het behandelen van dergelijke clutsers
verloopt heel voorspoedig omdat je een paar
haren tegelijk behandelt.

Binnen zo'n cluster zijn de diverse
haren meestal in een verschillend groeistadium.
Er zijn dikke, diepe anagene haren en dunne
telogene haren. Omdat de follikels zo dicht
tegen elkaar aanliggen wordt de aanpalende
follikel, onafhankelijk van zijn groeistadium
mee behandeld. Het wijde hittepatroon bij de
blend methode maakt de waarschijnlijkheid
erg groot.

Procedure: het is niet nodig andere
procedures te volgen dan de standaard face-
techniek en body-techniek handelingen.
Behandel eerst de dikste haren omdat die de
grootste en diepste follikel hebben. Het is de
bedoeling dat de stroom het diepste doelgebied
vernietigt en toevalligerwijs ook nog de
kleinere follikels meeneemt (fig. 9).

Laat de haar los, test dan de ernaast
liggende haren ook nog even. Vaak laten ze
vanzelf al los en kun je ze er gewoon uithalen.
Laten ze niet los behandel dan wederom het
grootste nog aanwezige haar met de techniek
van de progressieve epilatie. Probeer weer of
het naast gelegen haar nu wel loslaat. Over het
algemeen is na behandeling van twee haren de
hele cluster schoon.

Om overbehandeling te voorkomen is
het beter om niet vaker dan twee maal een haar
in een cluster te behandelen. Je moet de overige
haren wel uit het cluster verwijderen.
Gedeeltelijk vernietigde follikels verdwijnen
meestal vanzelf. Het lichaam wil de aangetaste
haren afstoten, zal een kleine ontsteking creëren
om het "vreemde weefsel" er uit te werken. Zit
er dus nog steeds een haar vast trek hem er dan
uit. Bij de volgende behandeling zul je hem
opnieuw te lijf kunnen gaan.

Figure 9
Lichaamshaar groeit in clusters. Behandel het grootste
haar van de groep. De stroom klimt omhoog en vernietigt
aanpalende haren.



148

11 - Body-Techniek

1 Korstje (roofjes). De medische naam voor deze door coagulatie
veroorzaakte verwonding is
2 Het bewijs is niet anekdotisch, maar gebaseerd op duizende
observaties door ervaren blend ontharingsspecialisten.

       KORSTJES BEOORDELEN

24 tot 48 uur na een behandeling met body-
techniek zul je kostjes 1 zien verschijnen. Ze
laten meestal 7 tot 14 dagen later los en vallen
af. Bijna altijd jeukt het kort voor het einde van
de genezingstijd, als de korstjes afvallen.

Goed bedoelende experts maken nogal
ophef over deze korstjes na de body-techniek
behandeling. Ze zeggen dat elk korstje van
welke afmeting dan ook een putje als litteken
veroorzaakt. Volgens hen mag je bij het
elektrisch ontharen nooit een korstje
veroorzaken.Ik kan mij echter, door mijn eigen
ervaringen, niet met zo'n starre houding
verenigen. Ik heb honderden mensen met body-
techniek behandeld in mijn praktijk, die
allemaal korstjes kregen na de body-techniek
behandelingen. Maar blijvende littekens na
deze korstjes zijn te verwaarlozen. 2

Aan de andere kant heb ik heel veel
gevallen gezien van onvoldoende behandeld
haar. Omdat de ontharingsspecialisten bang
zijn om korstjes te veroorzaken "onder-
behandelen" ze het haar en daardoor wordt het
resultaat natuurlijk sterk vermindert en treedt
veel nagroei op.

Laat ik het duidelijk stellen: je zult
altijd korstjes krijgen als je body-techniek
goed toepast. Face-techniek goed toegepast op
het lichaam vertoont zelden korstjes.

Afmeting: korstjes zijn weliswaar
normaal, het moet wel binnen de perken blijven.
Korstjes mogen niet groter zijn dan 0,5 tot 1,5
mm. Grotere korstjes wijzen op overbehand-
eling en kunnen later wel degelijk littekens

achter laten. Let erop dat de korstjes elkaar niet
raken en daardoor een groter patroon vormen.
De kans op littekenvorming is dan wederom
groter (fig. 10).

Kleur: de kleur varieert van licht am-
ber tot donker rood. Amber kleurige korstjes
zijn samengesteld uit opgedroogd vocht en
dood weefsel. Roodachtige korstjes bevatten
dezelfde substantie maar met iets meer rode
bloedcellen. De kleurvorming is incidenteel
verschillend en geeft geen aanwijzing voor
overbehandeling of potentiële littekenvorming.

A

B
Figure 10
Na-behandelings korstjes op de onderrug van een 30 jarige
man. A) Aanvaardbare afmeting van korstje. B) Korstjes zijn te
groot en te dicht op elkaar. (Het potlood geeft de relatieve
grootte weer)

Body-techniek veroorzaakt altijd duidelijke
korstjes. Face-techniek geeft op het
lichaam soms nauwelijks waarneembare
korstjes. Als de klant (of jij) de korstjes niet
wil, gebruik dan face-techniek—de keus is
aan jou.
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Figure 11
Dena Chachakos uit Santa Barbara behandelt Helen
Bono met een Amerikaans ontharingsapparaat

PRAKTIJKAANWIJZINGEN

Ontharingsspecialisten hebben aanvankelijk
vaak een weerzin tegen body-techniek. Als je
de aanwijzingen opvolgt is er echter geen
reden voor angst.

TIDD: de juiste TIDD is van groot
belang bij de body-techniek (blz. 70-74). Op
het lichaam zitten meestal dikke 60-eenheden
haren, gebruik dus ook een dikke naald.
Gebruik ook een lange naald en vermijd
oppervlakkig insteken. Zet de HF niet aan
voor je een volledige insteek hebt gemaakt tot
op de volle anagene diepte!

Begroeïngsdichtheid: als de
begroeiing te dicht is moet je het gebied niet
schoonmaken maar uitdunnen om overbehand-
eling te voorkomen. Over het algemeen kun je
een gebied schoonmaken waar de afstand
tussen de haren 3 of meer millimeter is. Bij een
afstand van 2 mm of minder moet je uitdunnen.

Vochtige huid: sommige huidgebieden
zoals de bikinilijn bijvoorbeeld, zijn erg
vochtig. Hier is het niet zeker of je body-
techniek kunt gebruiken of niet. Geef een
proefbehandeling, wacht een paar weken,
bekijk het resultaat en beslis dan pas.

HF limiet: als je een snelheidsduivel
bent, wordt je geconfronteerd met dramatische
resultaten. De HF standen moeten niet
overschreden worden om nog sneller te gaan.
Mocht dik lichaamshaar toch binnen een
seconde loskomen verlaag de HF stand dan.
Gebruik de juiste instellingen en hou je aan de
benodigde 3 tot 4 seconden behandeltijd. Ex-
treme snelheid en ultra hoge stroomsterkte
veroorzaakt voorspelbare littekens en nagroei!

DC limiet: onderzoek met analoog
modellen heeft aangetoond dat een grote
hoeveelheid hydrogeen gasbelletjes door hoge
DC een soort HF blokkade veroorzaken (blz
87). Ik denk dat deze onderzoeken een aantal
praktische toepassingen duidelijk maken: hoge
DC kan in sommige gevallen een HF

overbehandeling bevorderen. Ik gebruik
daarom, behalve bij hele dikke 80-eenheden
haren, nooit meer dan 1.0 mA (10 tiende). Ik
denk dat de intense HF op zich al voldoende is
om de haar te vernietigen, dus heb je zelden
meer dan 1,0 mA DC nodig.

Behandel je middeldikke haren van
45-eenheden met de body-techniek Ik neem
dan niet meer dan 5 of 6 tiende mA DC. Er zijn
ontharingsspecialisten die zelfs op 30-
eenheden haren nog de body-techniek
toepassen maar ze voegen dan geen DC toe.
Deze procedure valt te vergelijken met gewone
diathermie en voorkomt in elk geval een
blokkade van HF door DC. Vreemd genoeg
wordt op heel goede resultaten gewezen door
degenen die deze manier van werken toepassen.

Deskundigheid: als beginner bent
moet je zeker het eerste jaar nog geen body-
techniek toepassen. Neem minstens een jaar
de tijd om je alle aspecten van een perfecte
behandeling eigen te maken. Zorg dat je
ervaring krijgt in alle zaken die leiden tot
overbehandeling en nagroei. Met die kennis
kun je een stap verder en gebruik gaan maken
van de body-techniek.
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