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Hoofdzakengids
Aanleiding
Het initiatief om hoofdzakengids op te richten in 2007 is ontstaan doordat één van de
initiatiefneemsters door chemobehandelingen te maken kreeg met haarverlies. Het was een
enorme zoektocht om mooie en prettige oplossingen te vinden. Later bleek dat zij niet de
enige was.
Veel meer vrouwen kampen hiermee en ook vanuit de medische wereld komen er signalen dat
ook zij behoefte hebben aan een overzichtelijke site die beschikbaar is voor hun patiënten.
Zodat deze vrouwen, ondanks de situatie waarin zij zich bevinden, gemakkelijk en snel een
overzicht krijgen van het mogelijkheden die er zijn.
Doel
Doel van de stichting Hoofdzakengids is het bij elkaar brengen van en verzamelplaats zijn
voor de diverse aanbieders van producten en diensten die oplossingen bieden voor vrouwen
met haarverlies. En het geven van informatie en tips die te maken hebben met het omgaan met
haarverlies. Dit om vrouwen, die te maken hebben met haarverlies, te helpen zich
zelfverzekerd en mooi te voelen. Daarnaast richten wij ons ook op kinderen.
De stichting
De belangrijkste activiteiten van de stichting:
- het opzetten van de site hoofdzakengids.nl en hierdoor een platform bieden aan de
verschillende aanbieders, die oplossingen bieden voor vrouwen met haarverlies;
- actief de publiciteit zoeken om bekendheid te generen voor hoofdzakengids;
- zorgdragen voor continuïteit van de website.
Initiatiefneemsters
De initiatiefneemsters zijn Drs. Marion Dieleman en Mr. Mariëlle van der Pers. Beiden zijn
zelfstandig ondernemer. Marielle is trainer/coach. Marion is interim manager, actief op de
vakgebieden marketing, communicatie en algemeen management.
De initiatiefneemsters hebben bewust gekozen voor een stichting zonder winstoogmerk.
Eventuele overschotten in de toekomst worden aangewend voor doelen en zaken die de missie
en de doelstelling ondersteunen. De initiatiefneemsters stellen hun tijd voor het opzetten en
onderhouden van deze site belangeloos ter beschikking aan de stichting.
Comité van aanbeveling

De stichting heeft een comité van aanbeveling waar Prof. Dr. E.E. Voest,
Hoofd Afdeling Medische Oncologie UMC Utrecht en Prof. Dr. H.A. Büller,
Voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC zitting hebben. Beiden hebben bijzonder veel
betrokkenheid bij de stichting en bij de groep vrouwen waarop Hoofdzakengids zich richt.
Missie
Feeling beautiful: Je bent een mooie en sterke vrouw/kind, door je ziekte heb je te maken met
haarverlies en huidverandering. Door gebruik te maken van (betaalbare) hulpmiddelen die bij
jou passen, voel jij je zeker en goed.
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De website
Het doel is met de site vrouwen makkelijk en snel een leuke en prettige oplossing laten te
vinden voor hun haarverlies. Waardoor zij zich prettig, zelfverzekerd en mooi voelen,
ondanks de situatie waar zij zich in bevinden. Een goede oplossing kan je sterken en een zorg
uit handen nemen. De site heeft een kwalitatieve, professionele uitstraling en een makkelijke
en duidelijke navigatie. Men is met één klik verwijderd van de site van de deelnemer. Er is
gestart met een aantal deelnemers die gespecialiseerd zijn in verschillende producten. Het
streven is gefaseerd een landelijke dekking te realiseren.

Producten/diensten:
Op de website staan diverse winkels, zoals hoedenmakers, sjaalleveranciers en haarwerk
specialisten.
De winkels op www.hoofdzakengids.nl onderscheiden zich op het gebied van assortiment,
kwaliteit van dienstverlening en hebben affiniteit met de klantengroep. Hoofdzakengids.nl
plaatst geen medische informatie op de site.
Doelgroep
Vrouwen in Nederland die door chemobehandelingen, medicijn gebruik, alopecia of andere
oorzaak te maken hebben met haarverlies. Jaarlijks zijn dit ruim 30.000 vrouwen.
Deze vrouwen gaan een tijd van onzekerheid door. Veel medische informatie is te vinden
maar de vrouwen hebben juist ook behoefte aan het gemakkelijk kunnen vinden van hele
praktische zaken, die hun vrouwzijn onderstreept en mede helpt om door de onzekere tijd
heen te komen.
Bezoekers van de site
De site richt zich op vrouwen die te maken heeft met haarverlies, familie, vrienden van
vrouwen die met haarverlies te maken hebben en medici, vertegenwoordigers van
inloophuizen die informatie zoeken om patiënten te kunnen verwijzen en ziekenhuizen
(afdeling oncologie) die doorverwijzen naar stichting Hoofdzakengids.
Publiciteit
De website is breed bekend gemaakt bij alle belanghebbenden, waaronder de vrouwen en de
ziekenhuizen.
Tevens wordt er, waar mogelijk, medewerking verleend aan congressen en evenementen. Met
hoofdzakengids zoeken we op diverse manieren actief de publiciteit.
Marktinformatie
Er zijn in Nederland verschillende aanbieders op het gebied van oplossingen voor haarverlies.
Iedereen werkt echter alleen en zijn over het algemeen lastig vindbaar.
Patiënten worden vanuit de medische hoek met name geïnformeerd over pruiken. (Het
vergoedingssysteem is hier ook op afgestemd). Het verschilt per ziekenhuis of en welke
alternatieve mogelijkheden genoemd worden.
Contact:
Hoofdzakengids@gmail.com
Marion Dieleman M 06 21555475
Marielle van der Pers M 06 0650436808
www.hoofdzakengids.nl
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