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Daarnaast kun je allerlei vragen hebben. Hoe ga je 
bijvoorbeeld om met allerlei praktische en heel intieme 
veranderingen, zoals sporten of slapen? Het is dan fijn 
dat je ergens terecht kunt voor professioneel advies en 
antwoord op al je vragen. 

(Ervarings)deskundige
Hilde Kloosterman is haarwerkspecialist en ervarings
deskundige, net als haar collega Mareille. Hilde draagt sinds 
2010 een haarwerk, omdat ze plotseling haar haren verloor 
door de aandoening alopecia. Mareille heeft borstkanker 
gehad en in die tijd een haarwerk gedragen. Hilde vertelt: 
'Mijn eigen ervaring en zoektocht neem ik zeker mee in 
mijn werk. Naast een luisterend oor bied ik persoonlijk 
advies voor uiterlijke oplossingen. Van een compleet 
haarwerk tot hoofdhuidverzorging en alles er tussenin.'

Kleinschalig
'Ik hecht veel waarde aan een persoonlijke benadering en 
kwaliteit. Ik werk kleinschalig en ga echt op zoek naar de 
mooiste en beste oplossing voor jou. Tijdens een intake
gesprek maken we kennis met een kop koffie of thee, 
bespreken we je wensen en nemen we je maten op.  
Ook krijg je advies over de verschillende mogelijkheden. 
Pas tijdens de tweede afspraak gaan we haarwerken of 
haarstukken passen. Indien nodig reserveren we  
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voorop 

Afspraak

Zodra je te horen krijgt dat chemotherapie 
onderdeel is van het behandeltraject, is het goed 
om gelijk contact met ons op te nemen voor een 
afspraak. Zo hebben we voldoende tijd om het 
perfecte haarwerk voor je te maken en kunnen we 
zorgen dat het al klaarligt op het moment dat je 
haar begint uit te vallen. 

het haarstuk tot je het nodig hebt en anders maken  
we hem direct op maat. Natuurlijk voorzien we je ook  
van uitgebreid onderhoudsadvies. Ook aan nazorg en 
service hechten we enorm veel waarde. Je kunt altijd  
bij ons terecht voor onderhoud en met al je vragen.  
Aan het einde van de draagtijd bij een chemobehandeling, 
verzorgen we je eerste knipbeurt en modelleren we je 
nieuwe, eigen haar. Zo ben je gedurende de hele periode 
verzekerd van mooi haar.'

Grote stap
'Dat de eerste stap naar een haarwerk groot is, besef is als 
geen ander. Mijn werk gaat dan ook vaak met een traan en 
een lach, maar in mijn studio kan ik doen wat ik het liefst 
doe: vrouwen weer mooi haar geven en ervoor zorgen 
dat iemand zich goed voelt en tevreden is over zichzelf. 
Of dit nu tijdelijk is door chemotherapie of langdurig door 
stress, ouderdom of alopecia: haar is voor iedere vrouw een 
belangrijk sieraad en iedereen verdient het om deze met 
trots te dragen. Het is mooi om daarmee te kunnen helpen.'

Haarverlies door chemotherapie of door een andere oorzaak, gaat veel  verder 
dan alleen het verliezen van je haar. Je haar bepaalt voor een groot deel je 
uiterlijk en dit verandert helemaal. Het heeft dan ook niet alleen impact op je 
lichaam maar ook op je innerlijk.

Wat zegt de klant?

'Je wereld staat op z'n kop als je een vervelende diagnose 
krijgt. En dan ineens zie je er ook nog heel ziek uit... 
zonder haar... Hilde kan je in dit proces heel goed 
begeleiden en doet er alles aan om je weer te laten 
stralen. Ongelooflijk hoe goed dit bij mij lukte. Zelfs 
toen ik vertelde aan mensen dat ik een haarwerk droeg 
geloofden ze het niet. Dank je wel, Hilde! Je bent niet 
alleen ontzettend vakkundig en professioneel, maar ook 
een heel lief en fijn mens.' haarwerkspecialist en 

ervarings deskundige Hilde Kloosterman 


