
Herken je eigen spiegelbeeld weer!
Stel je eens voor dat je ineens geen haar meer hebt. Daar moet je toch 
niet aan denken? Toch is dat voor veel vrouwen die een chemokuur 
moeten ondergaan de harde realiteit. Naast je gevecht tegen kanker 
krijg je dan ook nog eens met haarverlies te maken. Je herkent jezelf 
niet meer als je in de spiegel kijkt. Het maakt je verdrietig, onzeker en 
je hebt het gevoel dat de hele wereld je nakijkt als je over straat loopt.

Een mooi en goed passend haarwerk is een fantastisch 
alternatief om de periode dat je zonder haar door het leven 
moet te overbruggen. ‘Het beste kun je alvast langskomen 
zodra je weet dat je chemo zult krijgen’, adviseert  
Annemiek Sikkenk. Als derde generatie van het familiebe-
drijf in haarwerken, heeft ze de liefde voor haar vak met de 
paplepel ingegoten gekregen. ‘Dan kunnen we een haar-
werk uitzoeken dat zoveel mogelijk op je eigen haar lijkt. 
Tenzij je zelf iets heel anders wilt natuurlijk. Mocht je al kaal 
zijn, dan kun je ook een foto meenemen. En als je te ziek zijn 
om hier te komen, dan komen we gewoon naar jou toe.’

Kosteloos reserveren
Voor zo’n eerste afspraak wordt alle tijd genomen.  
‘We werken uitsluitend op afspraak, zodat we je alle  
aandacht kunnen geven en niet gestoord worden.  
Het gaat hierbij natuurlijk niet om een plezieraankoop  
en voor sommige vrouwen is het best confronterend 
en emotioneel. Ik adviseer ook altijd om iemand mee 
te nemen, dan kun je samen kijken wat jou het mooiste 
staat. We lopen vaak eerst even door de showroom, zo-
dat je een idee hebt wat er allemaal mogelijk is en verder 
bespreken we wat je precies wilt. Vervolgens gaan we een 
aantal pruiken uitzoeken die het best bij jouw wensen 
aansluiten. Wij zijn de grootste haarwerkspeciaalzaak 
van Nederland en met een voorraad van circa 1000 haar-
werken is de kans bijzonder groot dat we precies de pruik 
hebben die jij zoekt. Dat is gewoon heel fijn, want dan 
kun je gelijk passen en kijken of je je er prettig bij voelt. 
De pruik reserveren we kosteloos voor je. Stel dat je haar 
nu niet uitvalt door de chemo, dan zit je niet aan die 
pruik vast. Die doen we dan gewoon weer terug in  
de voorraad.’

Emotioneel
Zodra je haar uit gaat vallen, kun je vaak nog dezelfde dag 
terecht bij Sikkenk haarspecialisten. ‘Daarvoor houden we 
altijd een plekje vrij’, vervolgt Annemiek. ‘Wij kunnen je 
haar eraf halen, zodat je niet overal in huis plukken haar 
tegenkomt. Het is wel vaak een heel emotioneel moment, 
maar kan soms ook heel bevrijdend zijn. Vaak horen we 
van vrouwen dat ze er van te voren heel erg tegen opzagen, 
maar dat het achteraf toch wel meeviel. Vervolgens gaan we 
de pruik passen en goed op maat maken. Dat laatste doen 
we hier ter plekke in het atelier en verder knippen we het 
haar zodat je weer precies lijkt op wie je was toen je je eigen 
haar nog had. Het komt overigens ook voor dat iemand 
echt kiest voor maatwerk. Ook dat kan bij ons, alleen is de 
levertijd dan natuurlijk wel wat langer. 

Het goed opzetten van een pruik maakt net het verschil  
of je kunt zien of het wel of niet om een haarwerk.  
‘Dat oefenen we samen en dat geeft soms hilarische 
momenten. Want inderdaad, er wordt hier niet alleen 
gehuild, maar ook gelachen. Het zijn van die kleine han-
digheidjes die we mee kunnen geven. En als ik zo’n vrouw 
dan lachend en zelfverzekerd weer naar buiten ziet gaan, 
geeft mij dat een blij gevoel. Daar doe ik het voor’, vertelt 
Annemiek gepassioneerd.

Haarziekten
Het zijn niet alleen maar kankerpatiënten die Annemiek 
van haarwerken voorziet. ‘Nee hoor, er kunnen ook heel 
andere oorzaken zijn. Hormoonveranderingen, zoals bij een 
zwangerschap of de overgang, kunnen ervoor zorgen dat 
je haar heel dun wordt. Verder heb je bepaalde haarziektes, 
zoals alopecia, waardoor je helemaal kaal kunt worden of 
kale plekken op je hoofd krijgt. En het zijn niet alleen maar 
vrouwen die hier een oplossing voor zoeken, ook man-
nen hebben hier vaak moeite mee. Je kunt in zo’n situatie 
kiezen voor een haaraanvulling, die je als het ware tussen 
je eigen haar kunt bevestigen. Ze zijn net als onze pruiken 
stormvast. We leveren er ook een compleet verzorgings-
pakket en advies over het onderhoud bij, dat zit allemaal 
bij de prijs inbegrepen. De vergoeding kunnen we overigens 
helemaal regelen bij je zorgverzekering. Omdat we een 
gecertificeerde zorgaanbieder zijn, werken we met alle 
zorgverzekeraars in Nederland samen en heb je recht op de 
maximale vergoeding. Wij nemen je dat stukje administra-
tieve rompslomp graag uit handen.’

Mutsjes en sjaaltjes
‘Wist je overigens dat een aantal verzekeraars ook een 
bedrag uitkeert voor de aanschaf van mutsjes en sjaaltjes? 
Ook daarin hebben we heel veel keus. Wij zijn echt hele-
maal gespecialiseerd in dit vak en knippen alleen klanten 
met haarproblemen. Dit is echt een ambacht.’
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Er wordt hier niet al leen gehuild, maar ook gelachen

Als ik zo’n  
vrouw weer  
zelfverzekerd 
naar buiten zie 
lopen, ben ik 
gelukkig
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