
Haarverlies
Informatieblad bij antikankertherapie

Omschrijving
Heel wat behandelingen met chemotherapie beschadigen ook het haar. Soms kan je een haarverdunning hebben, 
maar bij de meeste behandelingen heb je een volledig haarverlies. Het haarverlies kan over het hele lichaam 
optreden dus ook wenkbrauwen, wimpers, armen, benen, borst en schaamstreek. Net voor het haar uitvalt, kan 
de hoofdhuid gevoelig en pijnlijk zijn. Meestal manifesteert zich het haarverlies twee tot drie weken na de eerste 
behandeling en is van tijdelijke aard. Ongeveer twee tot drie maanden na het einde van de behandeling begint het 
haar weer te groeien. Soms kan het nieuwe haar een andere structuur of kleur hebben.

Wat kan je zelf doen?

 Verzorging van je haren bij haarverlies

• Gebruik een zachte borstel of een kam met ver uit elkaar staande tanden.
• Begin onderaan te kammen en eindig bovenaan.
• Was je haren met lauw water en een milde shampoo en conditioner.
• Als je een haardroger gebruikt, zet hem in de laagst temperatuurstand.
• Het is af te raden om tijdens je behandeling een kleurshampoo, een permanent of bleekproducten te gebruiken.
• Vermijd het gebruik van krulspelden, haarspray, krultang.
• Sommige mensen vinden het minder hinderlijk als hun haar kort wordt geknipt voordat het zou uitvallen.

Verzorging van de hoofdhuid na haaruitval

• Na haaruitval kan je hoofdhuid extra gevoelig zijn. Vaak voelt het droog of geïrriteerd aan. Het beste is om je 
hoofd te wassen met lauw water en daarbij de huid zachtjes te masseren.

• Gebruik eventueel een vochtinbrengende creme die je huid beschermt en jeuk kan voorkomen.
• Om je hoofdhuid te beschermen kan je kiezen voor een haarprothese of een sjaaltje, muts, pet of hoed.
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Waar kan je terecht?
• Bij haarverlies kan je je droevig, boos of angstig voelen. Dat is heel normaal. Belangrijk is dat je over deze 

gevoelens kan praten met je partner, familie of vrienden. In het ziekenhuis kan je je arts, verpleegkundige en 
eventueel een psychologe hierover raadplegen. Je kan terecht bij onze onco-psychologen Katrien Leyssen en Lief 
Hoedemakers. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis, tel. 012 39 61 11.

• In verband met het aanschaffen van een haarprothese kan je steeds advies vragen van je eigen kapster of kapper. 
Je kan ook via de oncocoach of sociale werker van de dienst patiëntenbegeleiding een lijst krijgen van erkende 
pruikenhandelaars in de regio. Je kan hen steeds contacteren voor informatie hieromtrent.

• In ons ziekenhuis bestaat er de mogelijkheid voor een individuele sessie bij een gespecialiseerde 
schoonheidsconsulente. Zij kan tips geven betreffende aangepaste make-up en verzorgingsproducten. Deze 
sessie(s) zijn voor jou kosteloos.


