
Haarverlies kan grote gevolgen hebben in iemands 
leven. Of de kaalheid nu blijvend is of tijdelijk. Laat dat 
niet gebeuren, zegt Petra van Capelle, die samen met 
zus Hellen eigenaar is van Capelle Haarwerken. Als het 
gaat over een onzichtbaar haarwerk, weten zij precies 
wat mogelijk is, zegt ze. ‘Heel veel.’

Haar doet veel met een mens. Het laat zien 
wie je bent, toont wat van je karakter. Bij 
Capelle Haarwerken zien ze het dagelijks. 
‘Als iemand een haarwerk opzet, zie je hem 
of haar veranderen. Zichzelf worden. De 
een is heel timide, bij een ander denk je: 
zó, daar staat iemand. Bij het kiezen van 
een haarwerk is het aan ons om goed te 
kijken wie we voor ons hebben. Want het 
gaat er niet om dat we mensen mooier 
maken dan ze zijn, maar dat we ze maken 
wie ze zijn.’
 
Impact
Kaalheid heeft vaak grote impact op 
iemands leven. Nog los van de oorzaak 
van het haarverlies, zegt Petra. Ze ziet 
soms mensen die niet meer op de foto 
durven. Of die niet meer vooraan gaan 
zitten in de schouwburg of kerk. Ze hoort 
wel eens dat mensen zich naakter voelen 
zonder haar dan zonder kleren. ‘En als we 

dan het haarwerk vinden dat bij hen past, 
hoor je na een tijdje dat ze het jaren eerder 
hadden moeten doen. Ze hebben hun 
leven weer terug, zeggen ze dan. Zó diep 
gaat dat.’
De mensen waar ze het over heeft, 
hebben vaak te maken met alopecia – de 
algemene term voor haarverlies, waarbij 
het haar ziek is en niet de mens. Het 
zijn mannen, vrouwen, kinderen en het 
haarverlies varieert van kale plekken tot 
volledige kaalheid. Het is ook blijvend. In 
tegenstelling tot haarverlies als gevolg 
van chemotherapie of bestraling. ‘Dat is 
echt een andere groep. Zij zitten in een 
zorgtraject en komen soms rechtstreeks 
uit het ziekenhuis bij ons. Het zijn ook 
vaker vrouwen. Of mannen met opvallend 
haar. Hun verhaal is meestal nog vers en 
dat vraagt wat van hoe wij communiceren.’ 
En hoewel ze van zichzelf vrij nuchter is, 
kunnen dat best zware gesprekken zijn. 

ZORGEN 
DAT IEMAND 
ZICHZELF 
WEER ZIET
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Sowieso gaan de gesprekken altijd echt 
ergens over, zegt ze. Voor de meeste 
mensen die voor het eerst komen, geldt 
immers dat ze zich niet lekker voelen of 
niet gelukkig zijn. ‘Zij zijn zichzelf niet 
zonder haar. Dat is waarom ze komen.’ 
Vaak moeten ze daarvoor wel eerst over 
de spreekwoordelijke drempel. Net als die 
eerste keer met een haarwerk naar buiten. 
‘Het is fijn dat wij ze daarbij kunnen helpen.’
 
‘Ik zie mezelf’
Het uitzoeken van een haarwerk is iets 
anders dan het kopen van kleding. ‘Je 
komt bij ons niet allerlei pruiken passen. 
Wij begeleiden je bij het kiezen van juist 
dat ene haarwerk.’ Dat begint al als iemand 
binnenkomt. In haar hoofd maakt Petra 
dan al een eerste selectie van haarwerken, 
om vervolgens in een persoonlijk gesprek 
een zo goed mogelijk beeld van iemand 
te krijgen. Soms vraagt ze een foto. Geen 
trouwfoto, zegt ze. Wel een alledaagse. 
‘Je moet met je haarwerk namelijk naar de 
groenteboer kunnen en met een beetje 
handigheid ook naar een feest.’ Heeft 
ze het beeld compleet, dan trekt ze zich 
terug in de ruime voorraadkamer op de 
eerste verdieping van hun pand aan de 
Nachtegaalstraat. Ze komt eruit met een 
aantal haarwerken én met het haarwerk 
waarvan ze van te voren al weet: het zou 
gek zijn als die het niet wordt. ‘Het mooie 
is vaak dat iemand dan naar dat haarstuk 
in mijn hand kijkt en zegt: “Nou, ik weet het 
niet…” Ik laat die klant dan eerst zeggen 
wat hij of zij zelf mooi vindt.’ Om dan tóch 
te beginnen met het stuk waarvan ze zelf 
denkt dat dat het wordt. Mensen mogen er 
wel tien passen, zegt ze. Het hoeft alleen 
niet. Er is er namelijk maar één waarbij 
iemand tegen de spiegel zegt: “Ik zie 
mezelf.” Dat is productkennis, jarenlange 
ervaring en passie. ‘We kunnen het nog 
hebben over de productkeuze. Over het 
verschil tussen echt haar en kunsthaar. 
En over dat echt haar meer van de drager 
vraagt dan kunsthaar, omdat je het echt 
moet leren dragen. Maar uiteindelijk is er 
maar één ding belangrijk en dat is dat een 
klant zijn of haar gevoel van eigenwaarde 
weer terug krijgt en hier vol vertrouwen 
weer naar buiten gaat.’
 

Delen van persoonlijke 
ervaringen
Of ze bij Capelle Haarwerken bijzondere 
zorg leveren? Petra denkt even na en zegt 
dan: ‘Nou, ja. Ik denk dat veel mensen niet 
weten dat wij bestaan. Tot ze ons nodig 
hebben. De mensen die bij ons komen, 
dragen vaak een hele geschiedenis met 
zich mee. Niet alleen van alopecia en 
kanker, maar soms ook van brandwonden 
of mishandeling. Die heel persoonlijke 
ervaringen delen zij met ons. Dat raakt 
wel aan zorg.’ En dat ze er bij Capelle 
Haarwerken dan voor zorgen dat iemand 
weer als zichzelf over straat kan – vol 
zelfvertrouwen en zónder zijn verhaal 
meteen ook met de buitenwereld te 
moeten delen – maakt het bijzonder.

‘MAAR 
UITEINDELIJK 
IS ER MAAR 
ÉÉN DING 
BELANGRIJK 
EN DAT IS DAT 
EEN KLANT 
ZIJN OF HAAR 
GEVOEL VAN 
EIGENWAARDE 
WEER TERUG 
KRIJGT’
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