• Dress your head
Gebruikte pruiken, opgefrist en gratis
aangeboden.
Ook aan huis + ziekenhuis
Samenwerking met kapsalon te Heist
Anita Van Osselaer
GSM +32 (0)477 72 16 54
Anita.van.osselaer@telenet.be
of elsdecroos@hotmail.com

Haarverlies bij
chemotherapie

Contact
Indien u vragen hebt, kunt u contact opnemen met
de sociale dienst van het ziekenhuis.
• campus Knokke-Heist
mevr. Charlotte Van Gheluwe
T +32 (0)50 63 35 58
Van maandag t/m donderdag van 08u00 tot
16u30 en vrijdag van 08u00 tot 14u30
• campus Blankenberge

• Veritas winkel
Mutsen, sjaals

T +32 (0)50 43 45 55
Dinsdag en donderdag van 08u00 tot 15u00 en
vrijdag van 08u30 tot 16u00
A50002579/1504

• Rosette La Vedette
Mutsen, sjaals, … online
www.rosettelavedette.com
Ophaalpunt thuiszorg winkel CM mogelijk

mevr. Eveline Corion

• Mooihoofd België-NL
www.mooihoofd.be
info@mooihoofd.be
T +31 238 88 28 85

azzeno.be

campus Knokke-Heist (8300)
Graaf Jansdijk 162 - T +32 (0)50 63 31 11
campus Blankenberge (8370)
Dr. F. Verhaeghestraat 1 - T +32 (0)50 43 41 11
campus Maldegem (9990)
Stationsstraat 27 - T +32 (0)50 40 40 70
www.azzeno.be
azzeno.be
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Omgaan met
haarverlies
Eén van de meest voorkomende bijwerkingen van
chemotherapie is haarverlies. Haarverlies komt
niet altijd voor en is afhankelijk van de medicatie
die gebruikt wordt. Uw arts kan u hierover meer
informatie geven.
Meestal treedt haarverlies op 2 à 3 weken na de start
van de anti-tumorale behandeling. Het haar groeit
echter na het stoppen van de behandeling volledig
terug, zij het dat er zich soms verschillen kunnen
voordoen qua kleur en textuur.
In een aantal gevallen kan tevens de
lichaamsbeharing tijdens de chemotherapie
verdwijnen. De baardgroei bij de man zal vertraagd
worden.
De haren kort knippen kan u helpen bij het
aanpassen aan deze tijdelijke verandering. Bij een
korte haarsnit zal de hoeveelheid haarverlies minder
opvallend zijn. Het geeft u en uw omgeving tevens de
mogelijkheid aan uw nieuw uiterlijk te wennen.
Toch kan haaruitval voor sommige patiënten een
zware belasting zijn. Een tijdelijke pruik kan een
oplossing bieden. U kunt hiervoor genieten van een
gedeeltelijke terugbetaling door uw mutualiteit
(€ 180 d.d. april 2011). Uw arts zal hiervoor een
medisch attest opmaken. Er kan meermaals beroep
gedaan worden op een terugbetaling, op voorwaarde
dat er meer dan twee jaar zit tussen de verschillende
aankopen.
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Verkooppunten in de regio
Het is aangeraden om vooraf een afspraak te maken
zodat u in alle discretie kan geholpen worden.
• Ayrless
Christianastraat 120
8400 Oostende
T +32 (0)59 80 09 40
www.ayrless.be
Bij voorkeur na afspraak
• Perfekt Hair
Christinastraat 55
8400 Oostende
T +32 (0)59 33 18 99 / +32 (0)50 41 26 70
info@perfekthair.be
open van di t/m za van
10u. - 12.30u. en van 13.30u. tot 18u.
Ook mogelijk na afspraak of via huisbezoek
Nazorg aan huis mogelijk
• Haarkliniek De Ridder Marie
Braambergstraat 14
8000 Brugge
GSM +32 (0)495 54 55 66
www.haaroplossingen.be
www.elitecoiff.be
Bij voorkeur na afspraak

• Sharminka B Pruikenhuis - Brenda Bleyaert
Akkerstraat 65
8310 Sint-Kruis (Brugge)
T +32 (0)50 36 20 45
gsm +32 (0)476 33 50 68
www.sharminka-b.be
Bij voorkeur na afspraak
• Comilfo - Clinique du cheveu
Ontmijnerslaan 40
8200 Sint-andries (Brugge)
T +32 (0)50 68 58 56
comilfo@telenet.be
Aan huis ook mogelijk
• L’Atelier
Stadhuisstraat 22
8301 Knokke-Heist
T +32 (0)50 51 22 22
www.latelier-coiffure.org
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