
 

     

 

                               

 

Inleiding 
 

Klinische aspecten van hoofdhuidkoeling: uw kennis 

up-to-date? 

De afgelopen jaren is door het Leids Universitair 
Medisch Centrum, Noordwest Ziekenhuisgoep en 
Integraal Kankercentrum Nederland in samenwerking 
met verschillende ziekenhuizen in Nederland 
onderzoek verricht naar factoren die van invloed 
kunnen zijn op het effect van hoofdhuidkoeling. 
Nederland loopt internationaal voorop in de 
bestudering van aspecten die de uitvoering en het 
resultaat van hoofdhuidkoeling kunnen verbeteren 

De belangrijke vragen hierbij zijn natuurlijk: Welke 
factoren spelen een rol bij haaruitval? Hoe werkt 
hoofdhuidkoeling precies en waarom willen we samen 
resultaten registreren en temperatuur meten? Hoe 
werkt hoofdhuidkoeling het beste in de klinische 
praktijk? En welke adviezen heb jij voor andere 
verpleegkundigen voor de uitvoering van 
hoofdhuidkoeling? 

De opzet van deze dag is het ‘train-de-trainer’ 
principe. Iedere deelnemer krijgt een informatiepakket 
om collega’s in het ziekenhuis op de hoogte te stellen 
van de stand van zaken met betrekking tot 
hoofdhuidkoeling. Zo zijn Nederlandse 
verpleegkundigen na het symposium weer up-to-date! 

Aansluitend aan het symposium zal Manon Hanrath-
Komen haar proefschrift getiteld ‘Clinical aspects of 
scalp cooling in chemotherapy induced alopecia’ 
verdedigen. 

 

 
 
 
 
 
 
U kunt zich vanaf nu inschrijven voor dit symposium 
via onderstaande link: 
www.oncowijs.nl/hoofdhuidkoeling.  
Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar 
inschrijving is gewenst gezien het beperkte aantal 
beschikbare plaatsen. 

 

Graag tot dinsdag 12 mei! 

 

Met vriendelijke groet, namens de programma commissie, 

Mevr. dr. C. van den Hurk, IKNL Utrecht 

Dhr. J. Ouwerkerk, LUMC Leiden 

Mevr. dr. J. van den Eijnden-van Raaij, Stichting Geef haar 

een kans 

Dhr. prof. dr. J.W.R. Nortier, LUMC Leiden 

 

 

Over het symposium 
 

Voor wie 

Deze bijeenkomst is voor (oncologie)verpleegkundigen en 

verpleegkundig specialisten die zorg dragen voor patiënten 

die te maken krijgen met alopecia door chemotherapie. 

Deze bijeenkomst is ook voor vertegenwoordigers van 

patiëntenverenigingen. 

 

Accreditatie 

Voor de bijeenkomst is accreditatie aangevraagd bij V&V en 

RVS. Na afloop ontvangt iedere ingeschreven deelnemer 

een certificaat van deelname. 
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Programma 
11.30-12.30 uur Inschrijving en ontvangst met koffie en 

broodjes 

12.30-12.35 uur Opening 

J.Ouwerkerk, research coördinator 

Leids Universitair Medisch Centrum 

LUMC 

12.35-13.00 uur Ontwikkelingen in hoofdhuidkoeling 

wereldwijd 

Dr. C. van den Hurk, onderzoeker 

Integraal Kankercentrum Nederland, 

Utrecht 

13.00-13.15 uur Ontwikkeling van 

hoofdhuidtemperatuurmeting tijdens 

chemotherapie 

Ir. C. Kloeze, klinisch fysicus 

Catharina Ziekenhuis Eindhoven 

13.15-13.30 uur Introductie trainingsprogramma 

hoofdhuidkoeling 

Dr. C. van den Hurk, m.m.v. C. Paxman, 

Paxman Ltd. Engeland 

13.30-14.00 uur Hands on! Workshop hoofdhuidkoeling 

met tips en tricks 

M.m.v. M. van den Wildenberg, Incomed, 

Mariahout en C. Paxman, Paxman Ltd. 

Huddersfield, Engeland 

14.00-14.15 uur Plenaire terugkoppeling en uitreiking 

train-de-trainer materiaal  

J. Ouwerkerk, research coördinator Leids 

Universitair Medisch Centrum LUMC 

14.15-15.00 uur  Pauze 

15.00-16.00 uur Promotie drs. M.M.C Hanrath-Komen 

Leids Universitair Medisch Centrum/ 

Noordwest Ziekenhuisgroep 

16.00-16.30 uur Receptie 

 

Praktisch 
 

Kosten 

Er zijn geen inschrijfkosten verbonden aan het bezoeken 

van deze bijeenkomst. 

 

Aanmelden 

www.oncowijs.nl/hoofdhuidkoeling 

 

Annulering 

Mocht u onverhoopt niet in staat zijn om deel te nemen, 

kunt u een collega uw plaats laten innemen.  

secretariaat@oncowijs.nl 

 

Inlichtingen 

c.vandenhurk@iknl.nl 

 

Adres 

Academiegebouw Leiden, auditorium 

Rapenburg 73, Leiden 

2311 GJ Leiden 
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