Het hoofdhuid-koelingssysteem van
DigniCap® kan de kans op haarverlies
door chemotherapie verkleinen bij mannen en vrouwen met vaste tumoren, zoals die van de borst, prostaat, eierstokken, blaas, long en andere weefsels.
De meeste mensen die DigniCap
gebruiken, ervaren een duidelijke
vermindering van het haarverlies
door chemotherapie. Enig haarverlies
blijft te verwachten en is heel gewoon
bij patiënten die gebruikmaken van
hoofdhuidkoeling. De mate van
haarverlies is per patiënt verschillend.
Door chemotherapie kan de hoofdhuid
gaan irriteren, kan het haar droog
en broos worden, en is het mogelijk
moeilijker in model te brengen. Door
voorzichtig met uw haar om te gaan
tijdens de behandeling en gedurende
enkele maanden na het einde van de
chemotherapie, kunt u de hoeveelheid
haarverlies wellicht verkleinen en het
haar beter in conditie houden.

Aanbevelingen voor
haarverzorging bij
hoofdhuidkoeling

Patiëntenondersteuning
Prioriteit no.1 voor ons is dat u tijdens de
gehele behandeling met DigniCap ondersteund
wordt. Voor meer informatie of antwoorden op
uw vragen kunt u contact opnemen met ons
Patiëntenondersteuningscentrum.
Webadres: dignicap.com/helpdesk
E-mail: globalsupport@dignicap.com
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Er zijn geen koelingssystemen voor de hoofdhuid met een
gegarandeerd resultaat. Zelfs bij gebruik van hoofdhuidkoeling
ondervinden de meeste patiënten enig haarverlies tijdens
chemotherapie. Het resultaat van de hoofdhuidkoeling hangt af
van verschillende factoren, waaronder de soort chemotherapie,
de dosering, de infusieduur, de verwerking van het middel in het
lichaam en andere medische factoren. Uw arts kan u vertellen of
is of niet

Haarverlies is niet meer onvermijdelijk
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Voor gebruik
door vrouwen en
mannen met vaste
tumoren

Haarverlies is niet meer onvermijdelijk

Haarwassen

vlechten of een zachte haarband kunnen wel.
• Het is niet nodig om voor de chemotherapie

• Was uw haar thuis
vóór de sessie
hoofdhuidkoeling/
chemotherapie,

Ga voorzichtig met
uw haar om tijdens de
behandelperiode

bevelen dat u tweemaal daags met uw vingers

hoofdhuidkoeling. Desgewenst kunt u uw haar

of een grove kam door uw haar gaat om losse

tijdens de behandeling (laten) knippen wanneer

haren te verwijderen en klitten te voorkomen.

u wilt. Knip het niet in lagen, omdat uw haar daar

het thermale contact kan

dunner van wordt.

• Gebruik geen conditioner op de dag dat u
hoofdhuidkoeling gaat toepassen.
• Was het haar niet vaker dan twee keer per week.
• Gebruik lauwwarm water en vermijd heet water en
hoge druk van de douchekop op uw haar.
• Kam het haar met een grove kam voor het
wassen, om losse haren reeds te verwijderen en te
voorkomen dat het gaat klitten.
• Gebruik uw handpalmen in plaats van uw
vingertoppen om uw haar en hoofdhuid
voorzichtig te wassen.
• Blijf na de kuur het haar beperkt wassen totdat de
mate van haaruitval terug is naar het niveau van
voor de chemotherapie.

Haar in model brengen

warme krulspelden. Deze hulpmiddelen kunt u bij
langer haar gebruiken mits de hoofdhuid wordt
vermeden.
• Laat uw haar zoveel mogelijk aan de lucht drogen.
• Kam uw haar tweemaal daags met een grove kam
in plaats van een borstel.
• Het kan nuttig zijn om alleen met uw vingers
voorzichtig uw haar door te kammen in plaats van
met een kam.
• Het is BELANGRIJK om losse haren te verwijderen
zodat er geen klitten ontstaan.
• Gebruik geen haaraccessoires die aan het haar
trekken. Een losse paardenstaart, losse knot,

• Zorg dat u het haar niet wast of nat maakt in
een fase van veel haaruitval. Wacht tot het

• Het gebruik van haarolie om het haar zacht te
houden is aan te bevelen. Kokosolie en olijfolie zijn
ook goede opties. Door chemotherapie kan het
haar droog en broos worden.
• Vermijd direct zonlicht op de hoofdhuid. Een

haarverlies afneemt, kam het goed en was het
dan.
• Patiënten met extra dik, krullend haar kunnen
aan het begin van de chemotherapie meer
haarverlies hebben omdat hun haar isolerend

strohoed of losse baseball-cap kunt u gerust korte

werkt waardoor het koelen van de hoofdhuid

periodes dragen.

lastiger is.
• Kam het haar bij haaruitval met een grove kam

Vermijd chemische stoffen
• Gebruik geen peroxides om het haar te

of gebruik uw vingers om het haar door te
kammen, om losse haren te verwijderen voordat
ze gaan klitten met de rest van het haar.

kleuren.
Agressieve
• Gebruik geen permanent om het
chemische
haar te krullen of ontkrullen.
stoffen kunnen
leiden tot droog haar,
• Vermijd parabenen
brekend en dunner
zoals methylparabeen en
wordend haar, en
propylparabeen,
die vaak voor
haarverlies
de houdbaarheid in haarproducten

• Vermijd warmte bij de wortels van het haar
bij gebruik van een föhn, krultang, stijltang of

In deze fase van veel haaruitval is het aan te

uw haar kort te knippen vanwege de

aangezien vet in het haar
beïnvloeden.

dag 18-21 vanaf de eerste chemo-toediening.

worden gebruikt.

Haarklitten
• Probeer de haarklit met
een spuitflesje nat
te maken en breng
veel conditioner of
essentiële olie op.
• Vraag iemand anders

• Gebruik geen natriumlaurylsulfaat, een

Klitmatten worden
veroorzaakt door
losse haren die
verstrikt raken in de
rest van het haar

om uw haar stukje bij

schuimmiddel dat de natuurlijke oliën uit het haar

beetje door te werken met

haalt.

een grove kam of een flexibele borstel, of de

• 	Mijd siliconen die vaak worden gebruikt om haar
glad te maken (anti-frizz).

Haarverlies
• Het meeste haarverlies
treedt gewoonlijk op
na het eerste en het
tweede infuus.
• Waarschijnlijk heeft u een
fase van veel haaruitval op

vingers.
• Sommige patiënten hebben veel gehad aan
een haarstylist die hun haarklitmatten of klitten

Met
haarverlies
bedoelen we meer
haaruitval dan voor
u gebruikelijk is

behandelde.

