Nieuwsbrief 1 - De Nederlandse Haarstichting (23-12-2011)
Korte introductie:
De ANBI-geregistreerde Nederlandse Haarstichting is een onafhankelijke goede doelen stichting zonder
winstoogmerk. De Haarstichting is hét centrale medium waar iedereen met haarproblemen en haarziekten terecht
kan.
De Nederlandse Haarstichting is in het leven geroepen om iedereen, met wat voor soort haarprobleem dan ook,
voor te lichten, te helpen en bij te staan. Dit doen wij o.a. door informatie te geven, door mensen ervaringen te
laten delen met lotgenoten, door mensen online testen te laten doen op hun haaruitval en haarproblemen en door
mensen met haarproblemen en haarziekten in contact te brengen met instanties als dermatologen,
haartransplantatieklinieken, haarwerkbedrijven, geregistreerde kappers, ontharingsklinieken,
schoonheidsspecialisten en psychologen.
De drempel om hulp te zoeken wordt op deze manier door de Haarstichting verlaagd.
Wat de Haarstichting onderscheid van andere stichtingen en voorlichtingssites, is dat de Haarstichting volledig
onafhankelijk en objectief is en daarnaast een totaalpakket aanbiedt aan mensen met haarproblemen en
haarziekten.
Daarnaast wordt er geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek, worden er keurmerken ontwikkeld en worden
er nieuwe behandelmethoden ontwikkeld.
Er is een promotiefilmpje ontwikkeld over de Haarstichting. Klik hier voor het promotiefilmpje van de Nederlandse
Haarstichting.
Dankzij het professionele team dat zeer veel tijd en energie in de website heeft gestoken, scoort de website van de
Nederlandse Haarstichting een 9,3. Dit is uitmuntend te noemen. Ter vergelijking, de Hartstichting scoort een 6,5.
Klik hier voor meer informatie over deze score.
Belangrijk nieuws over de Haarstichting zelf:
-

Afgelopen maanden hebben veel gesprekken plaatsgevonden met
specialisten, geïnteresseerden, andere stichtingen en verschillende
(branche)organisaties. Dit heeft o.a. geresulteerd in een samenwerking
met de AAPV, de VAAP, The Hair Foundation, Haarweb, Stichting
Haarwensen en Stichting Geef Haar een Kans.

-

Er is erg veel energie gestoken in het aantrekken van specialisten voor
de Raad van Advies voor de Nederlandse Haarstichting. De tijd en
energie die hierin is gestoken werpt nu zijn vruchten af, binnen een
maand zal de Raad van Advies compleet zijn en zal deze groots bekend
worden gemaakt.

-

Via het forum zijn verschillende kleine onderzoekjes gedaan om te
achterhalen wat mensen met haarproblemen en haarziekten graag
onderzocht willen hebben. We proberen hier zo veel mogelijk rekening
mee te houden, we proberen het publiek (mensen met haarproblemen
en haarziekten) namelijk zo veel mogelijk te betrekken bij onze activiteiten.

-

Uit de eerste onderzoeken naar subsidie- en fondsgelden zijn 2
interessante fondsen naar voren gekomen. We zijn in overleg met
verschillende specialisten en wetenschappelijke onderzoekers hoe we hier
het beste invulling aan kunnen geven.

-

Er zijn verschillende contact gelegd om de Nederlandse Haarstichting
groots bekend te maken. Begin 2012 zal dit gebeuren.

-

Er worden binnenkort psychologen, dermatologen, haarwerkbedrijven,
geregistreerde kappers, haartransplantatieklinieken,
ontharingsklinieken/schoonheidsspecialisten en andere instanties benaderd
om zich in te schrijven in de zoekfunctie.

Op de website kunt u o.a. het volgende vinden: Interessante informatie over haarverzorging,
haaruitval, overbeharing, haarproblemen en haarziekten
Voor meer informatie over deze onderwerpen, klik dan op:
-

Haarverzorging.

-

Haaruitval.

-

Overbeharing.

-

Haarproblemen.

-

Haarziekten.

Uitgebreide informatie over HaarStamcel Transplantatie
HaarStamcel Transplantatie is een vrij recente nieuwe ontwikkeling op het gebied van haartransplantaties. Met
HaarStamcel Transplantaties kunnen naast de "gewone" haartransplantaties ook mensen met brandwonden worden
behandeld. Voor meer informatie over deze nieuwe techniek, klik hier.
Interessante artikelen en leuke nieuwtjes:
Artikel 4: Haarverlies bij vrouwen - Suggesties voor vrouwen met dunner wordend haar
Artikel 8: De garanties van haaruitval producten - Wat zijn ze waard?
Artikel 9: Verschillende goede huis, tuin en keuken methoden voor een gezonde haargroei
Artikel 12: Hoe mannen kunnen omgaan met haaruitval
Artikel 18: Binnenkort mogelijk een pil tegen grijs haar?
Artikel 21: 9 veel voorkomende mythen over roos
Artikel 24: Haarverzorging voor dun haar: Onderscheid feiten van fictie, 14 mythen ontkracht
Artikel 28: Hoe kan je zorgen voor meer volume in je haar?
Een zéér interessante ontwikkeling die nauwgezet wordt gevolgd door de Haarstichting:
Artikel 29: RepliCel, haarklonen, mogelijk snel een oplossing tegen haaruitval en kaalheid?
Heeft u last van haarproblemen of haaruitval?
Door de Nederlandse Haarstichting zijn twee online testen ontwikkeld, een test op haaruitval© en een test op
haarproblemen©.
Door deze testen te maken kunt u een beter beeld krijgen van wat voor soort haaruitval u heeft en in welke mate
u haarproblemen heeft. Verder wordt er aan de hand van uw resultaten een advies gegeven.
Klik op onderstaande figuren om de online testen te doen op haaruitval en haarproblemen.

We zijn ook actief op Twitter, Facebook en Hyves. Via deze mediums maken we het laatste nieuws bekend in de
haarbranche. Op Twitter heeft de Haarstichting momenteel al bijna 2000 volgers, volg ons ook!
Houd het “Nieuws” op de website ook goed in de gaten, hier wordt u volledig up-to-date gehouden over de
nieuwste ontwikkelingen in de Haarbranche.
Er zal elk kwartaal een nieuwsbrief worden uitgegeven. U kunt op de hoogte worden gehouden van de belangrijkste
ontwikkelingen door u op te geven voor de nieuwsbrief.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het bestuur en de directie van de Nederlandse Haarstichting wensen u fijne feestdagen en een gelukkig en
succesvol 2012!

