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Alopecia areata (AA), een erfelijke auto-immune 
ziekte gericht tegen de haarwortel, veroorzaakt 
kale plekken op de schedel. Zelden is er evolutie 
naar volledige kaalheid. De rol van stress bij AA 
is nog steeds erg controversieel. Sommige 
studies vinden meer stressvolle gebeurtenissen 
voorafgaand aan AA opstoten. Andere gegevens 
tonen aan dat sommige AA patiënten gewoon 
heviger reageren op banale dagelijkse stress. Het 
doel van het eerste deel van deze thesis was de 
relatie AA en stress verder uit te diepen. Omdat 
alle eerdere research enkel de rol van recente 
stress onderzocht, deden wij onderzoek naar het 
voorkomen van stress tijdens de kinderjaren. 
AA is een frustrerende ziekte die opflakkert, 
moeilijk te behandelen is en hierdoor vaak angst, 
depressie of sociaal isolement uitlokt.  
In het tweede deel van deze thesis onderzochten 
we of hypnotherapie deze gevolgen kan 
verlichten. Een eerste groep patiënten 
behandelden we met hypnose, toegevoegd aan 
de gewone therapie. Hypnose werd gebruikt als 
ontspanningstechniek maar we gaven ook 
suggesties om de afweer te normaliseren en het 
zelfvertrouwen te verhogen. In een 
vervolgstudie, ook bij vergevorderde patiënten,  
gebruikten we hypnose als enige aanpak. We 
tonen aan dat hypnotherapie bij deze groep 
patiënten depressie en angst significant doet 
afnemen en hun levenskwaliteit verhoogt. Het 
nut van hypnotherapie op de haargroei konden 
we bij personen met AA, in een ver gevorderd 
stadium, niet aantonen.  
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