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Over haarwerk en aanschaf
1. Inleiding
Voor haarwerken bestaan diverse benamingen zoals:
-Pruik
-Toupet
-Haarprothese
-Haarstukje
Hoe verschillend de namen ook zijn ze hebben 1 overeenkomst: Een negatief imago!
Dit heeft verschillende oorzaken.
Bij het woord ''pruik'' denkt men vaak aan die opvallende pruiken uit de jaren 70.
Deze werden voornamelijk gebruikt om eens een ander kapsel te dragen tijdens feestelijkheden of bij het
uitgaan.
Nu wordt meestal een haarwerk gebruikt door mensen die tijdelijk of permanent kaal zijn als gevolg van
"natuurlijke" haaruitval een ziekte of bijwerking van een medicijn.
In dit geval is de reden waarom een haarwerk gedragen moet worden niet prettig.
Vaak denkt men dat de omgeving dit onmiddellijk ziet maar dat is niet waar, de tegenwoordige
haarwerken zijn van uitstekende kwaliteit en niet of nauwelijks van "echt haar" te onderscheiden.
Ik wil haar zoals ik het altijd had is dat mogelijk?
•
•
•
•
•

Absoluut geen probleem.
U krijgt van ons een deskundig advies en wij zullen al het mogelijke doen om u goed voor de dag
te laten komen.
Welk kapsel u ook kiest belangrijk is dat u uzelf blijft.
Maar eerlijk is eerlijk een haarwerk blijft een haarwerk met alle voor en nadelen vandien.
Het belangrijkste is echter dat niemand hoeft te zien dat u een haarwerk draagt.

2. De Aanschaf
Wanneer u een haarwerk wilt aanschaffen doet u er verstandig aan u partner, familielid of een vriendin bij
het aankoopproces te betrekken.
Zij kunnen u steunen in deze vaak toch moeilijke en emotionele beslissing.
Wij werken in 3 fasen:
-Intake gesprek/eerste afspraak
-Het passen en kiezen van de haarwerken/tweede afspraak
-Nazorg: Met betrekking op eventuele vragen en/of aanpassingen van het haarwerk
Eerste fase
In de eerste fase vindt een uitgebreid intake gesprek plaats waarin alle facetten aan bod komen die van
toepassing zijn.
Wij vinden het zeer belangrijk om u goede informatie te geven.

Uw wensen en verwachtingen worden besproken en de voor- en nadelen komen aan bod. Ook de kosten
komen aan de orde en desgewenst kunt u een offerte vragen. Vervolgens kunt u een beslissing nemen of
u overgaat tot de aanschaf van een haarwerk.
Tweede fase
Als u besluit een confectie haarwerk aan te schaffen bepalen we uw haarkleur aan de hand van
haarstaaltjes.
In de tweede fase gaan we met u bekijken welk haarwerk het beste bij u past
Daarna zoeken we uit een modellenboek verschillende kapsels uit.
Er wordt een zichtzending besteld dus er is keuze genoeg.
Binnen twee dagen is de zichtzending binnen.
Als we tot een keuze komen kunnen we twee dingen doen u kunt het haarwerk meteen meenemen of het
bij ons laten staan dat het haarwerk op afroep is.
Dat wil zeggen dat u ons belt wanneer u het haarwerk nodig heeft.
Dan kunt u het haarwerk afhalen of wordt het bij u thuis afgeleverd.
Dit is voor u kosten loos ook als een haarwerk voor u niet nodig blijkt te zijn.
Hierna wordt een koopcontract getekend.
Het haarwerk wordt van de juiste coupe voorzien. Bij het aanbrengen van het haarwerk leggen wij u uit op
welke manier u dit het beste kunt verzorgen en onderhouden.
Omdat het haarwerk op een andere manier gewassen dient te worden bieden wij als service aan om de
eerste keer voor te doen.
Dit is bij de prijs inbegrepen.
Wij leveren tevens alle producten en materialen die u voor de verzorging nodig heeft.
Samen wordt besproken wat we met u eigen haar kunnen doen, wegscheren is absoluut niet noodzakelijk.
Derde fase
Telefonisch contact over eventuele vragen en/of aanpassingen van het haarwerk

3. Beslissingen bij de aanschaf
Voordat u een haarwerk aanschaft zijn er een aantal essentiële beslissingen die genomen moeten
worden.
3.1 Montuur
Het montuur is de basis van het haarwerk deze kan op verschillende manieren zijn opgebouwd.
Er bestaan standaard veel goede monturen die in de meeste gevallen een perfecte pasvorm hebben.
Een goed montuur bestaat uit een vlies dunne folie die kleur van de hoofdhuid doorlaat en dus het
montuur onzichtbaar maakt.
De afwerking kan op verschillende manieren gebeuren en is sterk prijsbepalend.
Ook is er natuurlijk maatwerk in dat geval wordt er een mal (afdruk) van u schedel gemaakt en van deze
mal een montuur.
De nadelen hiervan zijn de hoge kosten en lange wachttijd voor fabricage.
3.2 Haarsoorten
Vroeger werd er ook wel gebruik gemaakt van dierenhaar(zoals paarden en buffelhaar) de huidige
haarwerken zijn opgebouwd uit synthetisch haar natuurlijk menselijk haar en vaak ook een combinatie van
beiden.
Dankzij de structuur, dikte en de mogelijkheden om structuur en kleur te wijzigen is Europees haar het
beste te verwerken in haarwerk.
Het is echter zeer schaars en daardoor veel duurder dan andere haarsoorten zoals chinees en Indo haar.
Indo haar vertoont veel overeenkomsten met Europees haar maar is dikker en harder.
Toch zijn wijzingen in kleur en structuur eenvoudig te realiseren.
Indo haar is makkelijk verkrijgbaar en daardoor goedkoper dan Europees haar

Chinees haar daar in tegen is in ruime mate Voorradig en daarmee het goedkoopste.
Het is echter harder en veel dikker dan Europees haar.
Om chinees haar het uiterlijk te geven van Europees haar word het veredeld.
Hierdoor zijn wijzingen in structuur en kleur slechts aan te brengen.
Indo haar vertoont veel overeenkomsten met Europees haar maar is dikker en harder.

Natuurlijk haar heeft als groot voordeel dat de meeste kappersbehandeling kunnen worden toegepast.
Nadelen van het gebruik van natuurlijk haar zijn onder meer dat een behandeling (bijv: föhnen,
watergolven) noodzakelijk is.
Ook kan het zijn dat in de loop van de tijd onder invloed van uv-licht verkleurt en dan deskundige
verzorging nodig heeft.
Synthetisch haar is er in zeer veel soorten met elk zijn specifieke eigenschappen. Een haarwerk van
synthetisch haar laat zich eenvoudig door u zelf in model brengen, is kleur - en vochtbestendig en
verkrijgbaar in bijna iedere lengte, dikte en kleur. Het is door u zelf te reinigen en te onderhouden en het
verkleurt nauwelijks. Synthetisch haar kan niet worden geverfd en (kan) door zeer intensieve wrijving
vervilten ( pluizen in haarpunt ) b.v. door wrijving op kussensloop. Een kunststof vezel is niet
hittebestendig in tegenstelling tot echt haar.
Momenteel werkt men aan een hittebestendige polyestervezel die minder snel vervilt en waarop
kappersbehandelingen zoals föhnen en watergolven kunnen worden toegepast. Ook is de levensduur van
deze vezel veel groter dan van andere soorten.

3.3 Wijze van knopen
Haarwerken kunnen handgeknoopt half machinaal of volledig machinaal vervaardigd zijn.
Handgeknoopte haarwerken hebben als voordeel dat de haardichtheid hoger en het montuur dunner is.
Daarnaast kan de haarrichting nauwkeuriger worden bepaald.
Het nadeel is de hoge prijs ten opzichten van machinaal geknoopt.
3.4 Constructie
Bijna alle voorkomende maten modellen en kleuren bestaan in een zogeheten standaard collectie.
Voor meer dan 80% van de mensen die een haarwerk dragen sluit de aangeboden confectie reeks heel
goed aan bij de wens.
Kiest u voor maatwerk dan worden pasvormen gebruikte materialen, lengte en andere eigenschappen
precies naar wens gemaakt.
Een haarwerk op maat gemaakt is dan ook veel duurder dan een confectie model.
3.5 Bevestiging methoden
Voor de bevestiging van een haarwerk bestaan verschillende technieken en methoden.
Wat het beste bij u past is afhankelijk van het al dan niet nog aanwezig zijn van natuurlijke haren.
Het belangrijkste is dat uw haarwerk een goede pasvorm heeft.
Dan kunt u er ook op vertrouwen dat uw haarwerk onder alle "normale" omstandigheden correct blijft
zitten en goed aanvoelt.
Bij een volledig haarwerk is het montuur van doorslaggevend belang voor de pasvorm.
Deelprothese:
Bij een deelprothese is er sprake van een heel andere techniek omdat hier gebruik gemaakt wordt van
een deel montuur.
Afhankelijk van de aanwezigheid en hoeveelheid van eigen haar.
Wave techniek:
Er bestaat een wave techniek waarbij het deel montuur als het ware aan uw eigen haar wordt
vastgelijmd(door middel van kleine aluminium buisjes of met hars gelijmd)
Het nadeel is dat het montuur niet meer kan worden afgezet en iedere 5 a 6 weken moet worden
herbevestigd (i.v.m. de groei van uw eigen haar)

Clip techniek:
Men kan ook kiezen voor een clip techniek hierbij wordt het montuur door middel van kleine onzichtbaar
geplaatste clips vastgezet.
Voordeel is dat u zelf te allen tijde het haarwerk kunt afnemen om bijvoorbeeld te reinigen.
Zowel bij clips en wave, dient u er zeker van te zijn dat u geen last heeft van een metaal allergie.
Lijm techniek:
Er bestaat ook nog een lijm techniek.
Hierbij wordt het deelmontuur door middel van een speciaal voor deze doeleinden ontwikkelde lijm op
pleisters vast geplakt.
Het grote voordeel is dat u altijd in de gelegenheid bent om het haarwerk uiterst eenvoudig af te nemen.
Fill-in techniek:
De fill-in techniek is een techniek die speciaal geschikt is voor mensen met dun haar.
Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van een soort " haarnetje" waarbij op het vlechtwerk van het net
haren zijn aangebracht.
Het netje wordt op het hoofd geplaatst en de eigen haren worden tussen de mazen door getrokken.
Door de combinatie van eigen en "vreemde" haren wordt het effect van een vollere haardos bereikt.
Het netje kan worden vastgezet door middel van de wave of clip techniek.
Ondanks alle ter beschikking staande technieken blijft het voorhoofd de meest kritische plaats met
betrekking tot herkenning van het drogen van het haarwerk.
Steeds weer worden er technieken en materialen ontwikkeld om dit te verbeteren.

4. Onderhoud en verzorging.
Vanzelfsprekend vergt een haarwerk onderhoud en verzorging.
Synthetisch haarwerk is heel gemakkelijk zelf te wassen, met een speciale shampoo maakt men met een
lauw tot koud water een sopje.
Gewone shampoos zijn niet bruikbaar deze bevatten te veel was actieve stoffen.
Natuurlijk haar kan gewassen worden met de reguliere betere shampoos.
Wel heeft natuurlijk haar meer de neiging tot klitten.
Kunstvezel of Synthetisch haar:
Kunstvezel en Synthetisch haar moet altijd aan de lucht worden gedroogd.
Het betreft een hoogwaardige vezel die absoluut niet verwarmd mag worden.
Dan krijg je vormverlies of nog erger het haar gaat smelten.
Het grote voordeel van deze vezel is dat het vormvastheid heeft.
Dat wil zeggen na het wassen kam je het in model en het zit goed, je hoeft er niets meer aan te doen.
Synthetisch haar neemt geen water op, dus dit droogt veel sneller.
Echt haar:
Echt haar kan aan de lucht drogen, maar in de meeste gevallen is een styling na elke wasbeurt
noodzakelijk.
Synthetisch haar droogt veel sneller dan echt haar omdat het geen water opneemt.
U kunt natuurlijk de verzorging van uw haarwerk ook aan ons overlaten.
Hoe lang een haarwerk meegaat, is moeilijk aan te geven.
Dit is afhankelijk hoe u er mee om gaat, de gebruikte materialen en of u de beschikking heeft over meer
dan een haarwerk.
Een haarwerk kan extra slijten door het tijdens het slapen te dragen.
Extreem overmatige transpiratie of warmtebronnen kunnen lijden tot vervilting van de haren.
Een haarwerk met lang haar slijt harder. Door middel van wrijving van de kleding.
Weersomstandigheden zoals veel zon en wind kunnen bij echt haar verkleuring veroorzaken.
Synthetisch haar heeft dit niet.
Uit ervaring blijkt echt dat bij normaal gebruik de levensduur 2 jaar is. Wij adviseren u jaarlijks het
haarwerk bij ons te laten beoordelen.
Wij geven u dan een vrijblijvend advies.

5. Voor- en nadelen
Over het algemeen wordt gedacht dat vooral mannen een haarwerk dragen, maar dit is beslist een misverstand. Het
is wel zo dat kaalheid bij mannen eerder geaccepteerd wordt dan bij vrouwen.
Het zijn dan ook vaker vrouwen die de beslissing nemen om een haarwerk aan te schaffen.
Het al dan niet dragen van een haarwerk is absoluut niet aan leeftijd gebonden.
De mogelijkheden van een haarwerk zijn in principe onbeperkt. Een haarwerk levert meteen resultaat en u heeft voor
het oog de volle haardos van vroeger terug.
Er is een ongelofelijke ruime keuze aan typen, stijlen, modellen en kleuren en voor alle leeftijden bestaan er
passende oplossingen.
Net als uw eigen haar vraagt een haarwerk onderhoud en verzorging. Het is alleen eenvoudiger en u kunt het in de
meeste gevallen zelf thuis doen.
De kwaliteit van de hedendaagse haarwerken is van dien aard dat de pasvormen en het draagcomfort optimaal zijn. U
kunt gerust een scheiding dragen zonder dat iemand ziet dat u een haarwerk draagt. Zelfs het in model brengen is
kinderlijk eenvoudig. Het is in de wintermaanden lekker warm maar helaas in de zomer ook.
Ondanks het feit dat inmiddels circa 100.000 mensen in Nederland gebruik maken van een haarwerk blijft het een
hulpmiddel. Natuurlijk gaat er niets boven een eigen weelderige haardos, maar als deze tijdelijk of blijvend niet meer
voor handen is dan is een goed haarwerk een perfecte oplossing.
Wanneer is een haarwerk wel en niet aan te bevelen
In principe is een haarwerk aan te bevelen voor ieder die last heeft van tijdelijke of blijvende kaalheid en daar
persoonlijk moeite mee heeft.
Wanneer u te horen krijgt dat uw haren tijdelijk of blijvend kunnen gaan uitvallen, is het raadzaam om direct met ons
contact op te nemen. Wij kunnen u dan in een vroeg stadium informeren over de mogelijkheden en samen beoordelen
welk model en haarkleur het best bij uw uiterlijk past.
Wanneer u last heeft van een snel geïrriteerde hoofdhuid of aandoeningen op de hoofdhuid zoals b.v.eczeem is het
helaas niet altijd mogelijk een haarwerk te dragen. Belangrijk is dat u zich eerst door ons laat informeren over de
mogelijkheden.

6. Vergoedingen.
Wij zijn door de zorgverzekeraars gecertificeerd. Dat wil zeggen dat u, wanneer u bij ons een haarwerk koopt, recht
heeft op de wettelijke bijdrage AWBZ. Deze bedraagt in 2021 €452. Mocht u aanvullend verzekerd zijn dan kan dit
bedrag nog oplopen.
Een verstrekking formulier is wel noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen. Dit formulier kunt u
aanvragen bij uw huisarts of specialist.
Alle verdere administratieve afhandelingen worden door ons verzorgd.

7. Wist u dat..?
•

Wanneer u een haarwerk bij ons koopt heeft u recht op een behoorlijke vergoeding door de zorgverzekeraar
en alles wordt voor u door ons geregeld.

•

Wij een afzonderlijke ruimte hebben waar wij u in alle rust en privacy kunnen helpen.

•

Wij nazorg heel erg belangrijk vinden.

•

Het absoluut niet nodig is om uw eventueel nog aanwezige eigen haar weg te scheren.

•

Het onderhouden van een haarwerk, het wassen en modelleren makkelijk zelf te doen is.

•

Desgewenst kunnen wij dit voor u verzorgen.

•

Wij maatwerk leveren.

•

Er diverse prijzen zijn afhankelijk van de mogelijkheden en uw persoonlijke wensen.

•

Tijdens een vrijblijvend informatiegesprek kunnen wij een exacte prijsopgave doen.

•

De meeste haarwerken tegenwoordig vervaardigd zijn van een zeer hoogwaardige synthetisch vezel.

•

Deze vezel niet geföhnd of gewatergolfd hoeft te worden.

•

Voor ons maatwerk, service, onderhoud en reparaties vanzelfsprekend zijn en door ons zelf kunnen worden
uitgevoerd.

•

U met uw haarwerk kunt sporten, slapen, douchen, zwemmen etc.

•

Meer vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

