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Zo straal je, 
ook met haarverlies!
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Toen ik haar het 
nieuwe haarwerk 

opzette, brak 
er gelijk een 
 bevrijdende  
lach door

Ook geopend in deze coronaperiode

Haarwerkspecialisten behoren tot de cruciale 
beroepsgroepen en mogen hun klanten met 
medische indicatie ook in deze coronaperiode 
blijven bedienen. Met de nodige voorzorgs
maatregelen van de RIVM en strikte hygiëne
regels blijf je welkom voor een haarwerk, 
zomerse accessoires en fijne verzorgings
producten. De medewerkers werken met 
beschermende materialen en achter schermen.

Voor de klanten zijn de regels eenvoudig:
•  ontsmet bij binnenkomst je handen met 

 desinfecterende handgel
•  houd zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand
•  neem niet meer dan één persoon, het liefst  

uit je eigen huishouden, mee bij uitzoeken  
van een haarwerk

•  de medewerkers van Sikkenk haarspecialisten 
coachen je hoe je het haarwerk goed kunt opzetten

•  als je thuis met vragen zit, kun je deze stellen via 
Facetime, Zoom, Skype of WhatsApp videobellen

Al haar hele leven was de herfst Ria’s favoriete seizoen. Maar nu zag ze 
ertegenop.Nudechemotherapiegestartwas,zouzebinnenafzienbaretijd
haarharenverliezen.Endatterwijlzeeraltijdzovangenootomoverhet
strand te lopen en de zeewind met haar haren te laten spelen. 

Ellen Wetting, haarwerkspecialiste bij Sikkenk haar
specialisten, kan zich haar eerste kennismaking met Ria  
nog precies herinneren. ‘Ze had haar eigen haar nog,  
maar was erg verdrietig. De achtbaan van emoties waarin 
ze beland was, overweldigde haar en ze zag enorm op 
tegen het moment dat ze kaal zou worden. We hebben 
hier een aparte ruimte waar klanten in alle rust haarwerken 
kunnen passen. Daardoor voelde Ria zich niet bezwaard 
om haar tranen te laten stromen en dat luchtte enorm 
op. Ze begon er zelfs plezier in te krijgen om een paar 
heel verschillende haarwerken te passen. Uiteindelijk viel 
de keuze toch op een exemplaar dat erg op haar eigen 
kapsel leek. Na een uurtje verliet Ria, duidelijk een stuk 
 opgeluchter dan toen ze binnenkwam, de zaak.’

Bevrijdende lach
Drie weken later belde Ria op: haar haren begonnen uit te 
vallen en ze wilde langskomen om het haarwerk op te halen. 
‘Ik kon die middag meteen tijd voor haar vrijmaken’, vervolgt 
Ellen. ‘Ria was weer wat terneergeslagen, maar toen ik haar 
het nieuwe haarwerk opzette, brak er gelijk een bevrijdende 
lach door. Voordat ze weer naar huis ging, bewonderde 
ze nog onze nieuwe herfstcollectie met leuke sjaaltjes, 
mutsjes en petten in warme herfsttinten die fijn zijn om het 
haarwerk mee af te wisselen. Voor warme nazomerdagen die 
ons wellicht ook nog te wachten staan, koos ze een kleurige 
zonnehoed waaraan een randje haar is bevestigd én schafte 
ze een setje zonnebrandproducten aan van de fijne verzor-
gingslijn die we verkopen. Daaraan zijn geen chemische 
stoffen toegevoegd en ze worden goed verdragen door een 
heel gevoelige huid. Het was zo mooi om te zien hoe blij 
Ria werd van haar aankopen. Het gaf haar weer een stuk 
zelfvertrouwen en eigenwaarde terug! En ze kan straks weer 
genieten van het gevoel van de wind door haar haren.’


