Nieuwsbrief 3 - De Nederlandse Haarstichting (25-06-2012)
Korte introductie:
De Haarstichting heeft afgelopen 3 maanden opnieuw zeer veel interessante ontwikkelingen
doorgemaakt. De belangrijkste ontwikkelingen zijn als volgt:











De Haarstichting verschijnt steeds vaker in de media.
De mijlpaal van 10.000 volgers op Twitter is bereikt.
Steeds meer instanties (professionele kapsalons, haartransplantatieklinieken,
haarwerkspecialisten, dermatologen en psychologen) melden zich aan voor de
zoekfuncties.
De samenwerkingen met de ANBOS, het Huidfonds en andere organisaties zijn verder
geconcretiseerd.
De Haarstichting verwelkomt nieuwe partner de SEMH.
De Haarstichting is druk met het blad “Huid&Haar”.
De subsidie-aanvraag is gedaan voor het ontwikkelen van een therapie voor mensen met
de haarziekte Alopecia Areata.
De Haarstichting heeft zich opgegeven voor Zegelgezond.
De Haarstichting is momenteel de best bezochte goede doelen stichting van Nederland.

De Haarstichting verschijnt steeds vaker in de media.




De directeur van de Haarstichting ondergaat een haartransplantatie op tv
Haarstichting werkt mee aan artikel in KBO Brabant over "haar"
Haarstichting in het Reformatorisch Dagblad over haarwerken

Social Media
De Haarstichting gebruikt Social Media grootschaals om de activiteiten van de Haarstichting te
promoten. Nieuwe ontwikkelingen, interessante artikelen en promotiecampagnes worden via dit
medium gepromoot. De Haarstichting heeft op Twitter inmiddels al meer dan 11.000 volgers en
op Facebook meer dan 1200 “likes”.
De website
Dankzij het professionele team dat zeer veel tijd en energie in de website heeft gestoken, scoort
de website van de Nederlandse Haarstichting nog steeds een 9,6. We zijn hier erg trots op. Ter
vergelijking, de Hartstichting scoort een 7,9. Klik hier voor meer informatie over deze score.
De zoekfuncties
Dankzij het samenwerkingsverband met het Huidfonds en de NVDV is de zoekfunctie voor
dermatologen nu volledig gevuld. De zoekfunctie voor schoonheidssalons zal komende 3
maanden verder worden gevuld, dit geldt ook voor de zoekfunctie voor haarwerkspecialisten en
professionele kapsalons.
Samenwerkingsverbanden
De Haarstichting heeft kortgeleden een nieuwe partner verwelkomd, de SEMH. De SEMH is een
onafhankelijke stichting die leveranciers van medische hulpmiddelen die hoogwaardig

kwaliteitswerk leveren erkent. De samenwerking is specifiek interessant door de kennis van de
SEMH over haarwerken.
Wetenschappelijk onderzoek
De Haarstichting heeft subsidie aangevraagd voor het ontwikkelen van een therapie voor mensen
met de haarziekte Alopecia Areata. Wanneer deze wordt goedgekeurd, zal eind september
worden begonnen met het ontwikkelen van deze innovatieve therapie.
De Nederlandse Haarstichting is de best bezochte goede doelen stichting van Nederland
Dankzij het harde werk dat geleverd is aan de website, de grootschalige promotiecampagnes die
zijn gedaan via Social Media en andere belangrijke activiteiten is de Nederlandse Haarstichting
momenteel de best bezochte goede doelen stichting van Nederland en België volgens Alexa.
Verschillende interessante nieuwe artikelen op de website



























Finasteride mag niet langer worden voorgeschreven aan vrouwen
Grafts-calculator voor haartransplantatie
Google en vindbaarheid essentieel voor de Haarstichting
De directeur van de Haarstichting ondergaat een haartransplantatie op tv
Komen er binnenkort hooggeschoolde kappers in Twente?
Wat is een goede leeftijd voor een haartransplantatie?
De Winnaars van de Coiffure Award 2012
Verkiezingen voor leukste kapsalon van het jaar 2012
Mogelijke haaruitval door Psoriasis op de behaarde hoofdhuid
Nieuwe ontwikkeling: Haargroeimiddel voor wimpers
Star Trek acteur vertelt inspirerend verhaal over zijn ervaring met kaalheid
Haargroeimiddel Propecia / Finasteride in de problemen
Haargroeimiddel Crescina in Italië van de markt gehaald
De VAAP en de AAPV zijn gefuseerd
Haarstichting werkt mee aan artikel in KBO Brabant over "haar"
Je mooi voelen of er mooi uitzien?
Haarstichting in het Reformatorisch Dagblad over haarwerken
Haarspecial - Huidige haartrends en haarverzorging
Bijsluiter finasteride aangepast, mogelijk meer bijwerkingen dan eerder werd
aangenomen
Kan regelmatige lichaamsbeweging en krachttraining leiden tot haaruitval?
Een quiz over haarverzorging, haaruitval en shampoo
Hemd & Haar
Zijn haargroeimiddelen of medicijnen tegen haaruitval nodig naast een
haartranspantatie?
Groeit haar sneller en wordt het haar dikker na het scheren?
Wat is de beste tijd om finasteride in te nemen?
Weer een stap vooruit in de strijd tegen haaruitval

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 meer
dan 11.000 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.
De nieuwsbrief zal elk kwartaal worden uitgegeven. De volgende nieuwsbrief zal eind
september uitkomen.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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