
...en raak ik dan ook 
nog mijn haar kwijt?

www.hoofdhuidkoeling.nl
•	Met informatie over

 - haaruitval door chemotherapie
 - omgaan met haaruitval
 - hoofdhuidkoeling

•	Een overzicht van voor- en nadelen van 
hoofdhuidkoeling

•	Een keuzehulp met daarin een schatting van 
uw kans op haaruitval zonder/met hoofd-
huidkoeling

Eventuele afkorting (bijvoorbeeld: FEC, ACT(H), TAC):

(in te vullen door de oncologische zorgverlener)

Eventuele andere benaming (bijvoorbeeld: taxol = paclitaxel):

=

middel dosering (mg/m2 of AUC)

mijn chemotherapie



Onderzoek naar 
haaruitval door chemotherapie

Chemotherapie en haaruitval
Eén van de bijwerkingen van chemotherapie is haarverlies. Soms 
wordt het haar wat dunner. Maar het kan ook tot (tijdelijke) kaal-
heid leiden.

Vragenlijst
Er wordt onderzoek gedaan om beter inzicht te krijgen in de 
mate van haaruitval bij de diverse soorten chemotherapie. Door 
deelname aan dit onderzoek helpt u om toekomstige patiënten 
zo nauwkeurig mogelijk te informeren over de kans op haaruitval. 
De gegevens worden ook gebruikt voor onderzoek om haaruitval 
te voorkomen.

Hoofdhuidkoeling
Steeds meer patiënten die chemotherapie krijgen maken gebruik 
van hoofdhuidkoeling. Met hoofdhuidkoeling kan haaruitval wor-
den verminderd of zelfs voorkomen. Patiënten met kanker in een 
weefsel of orgaan komen in aanmerking voor hoofdhuidkoeling. 

Wat houdt deelname in?
U wordt gevraagd om tijdens elke chemotherapie via internet een 
korte vragenlijst in te vullen. Het invullen van een vragenlijst kost 
5 tot 10 minuten tijd. Als u besluit om mee te doen, dan krijgt u 
van de verpleegkundige uw aanmeldgegevens. Alle verzamelde 
gegevens worden anoniem verwerkt. 
Deelname staat open voor alle patiënten die kans hebben op 
haaruitval door chemotherapie. Ook als u geen gebruik maakt van 
hoofdhuidkoeling kunt u meedoen. 

Resultaten onderzoek
De resultaten van dit onderzoek zullen worden toegevoegd aan 
de ‘keuzehulp haaruitval’ op www.hoofdhuidkoeling.nl. Daar-
mee kunnen patiënten zelf vergelijken hoe groot de kans is op 
haaruitval bij een specifieke soort chemotherapie, met of zonder 
hoofdhuidkoeling. 

ja, ik doe mee aan het onderzoek 
ga naar www.registratie.hoofdhuidkoeling.nl.

mijn aanmeldgegevens 
(in te vullen door oncologische zorgverlener):

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Wilt u bijdragen aan onderzoek naar het voorkomen van haaruitval door 
chemotherapie? Ga naar www.geefhaareenkans.nl. 
Rekeningnummer NL 92 ABNA 0580 8805 91


