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Oplossingssuggestie 

Handschoenen – Argumenten en tegenargumenten 

Argument:  

"Maar ik kan geen handschoenen dragen, omdat ik daarmee geen fijngevoeligheid heb!" 

Tegenargument: 

„De fijngevoeligheid komt na verloop tijd terug! Artsen kunnen zelfs met twee paar 
handschoenen over elkaar operaties uitvoeren – en zij hebben ook veel fijngevoeligheid nodig!” 

 

Het spreekt vanzelf dat het dragen van handschoenen eerst als storend wordt ervaren, wanneer 
er altijd zonder handschoenen werd gewerkt. Want plotseling is de tastzin beperkt. 

Studies tonen evenwel aan, dat men het werken met handschoenen kan leren en dat de tastzin 
na verloop van tijd terug komt. Daarbij is het belangrijk dat men steeds opnieuw probeert en 
vooral bij het begin geduld met zichzelf heeft. Tenslotte moet iedere kapper het knippen van 
haar ook eerst leren en oefenen, tot hij de techniek onder de knie heeft! 

Een belangrijke voorwaarde is dat men handschoenen heeft die goed passen, want niemand 
kan fijngevoelige handelingen uitvoeren met te grote of te kleine handschoenen. 

 

 

Argument:  

"Maar ik kan geen handschoenen dragen, omdat ik daarvoor geen tijd heb en ze niet constant 
kan verwisselen!" 

Tegenargument: 

„Leg de handschoenen binnen 'handbereik', bijv. op de boy! Een roker heeft zijn sigaretten ook 
altijd paraat en wanneer men zich de gewoonte eigen heeft gemaakt, duurt het verwisselen van 
handschoenen slechts enkele seconden. Bovendien heb je pas echt geen tijd om als gevolg van 
een huidaandoening met ziekteverlof te moeten gaan, of wel soms?” 

 

Een goede werkorganisatie bespaart tijd en maakt het dragen van handschoenen eenvoudiger! 
Dat betekent dat handschoenen overal klaar moeten liggen, waar men ze nodig heeft, bijv. op 
de boy of op de plaats waar de haarverf wordt gemengd. 

Het verwisselen van handschoenen is een kwestie van oefenen. Na korte tijd gaat het al veel 
sneller en wordt het een gewoonte, net zoals het omdoen van de gordel bij het autorijden. 

Bovendien is het natuurlijk belangrijk om de nodige tijd te nemen voor het dragen van 
handschoenen, want tenslotte gaat het om de eigen gezondheid! Iedere mens heeft slechts 
twee handen en deze moeten dus altijd worden beschermd wanneer het nodig is. En als je 
eenmaal een huidaandoening hebt, kan het noodzakelijk zijn om langere tijd met ziekteverlof te 
gaan. Zover mag je het niet laten komen, want hiervoor heeft uiteindelijk niemand „tijd”! 
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Argument:  

"Maar ik kan geen handschoenen dragen, omdat handschoenen niet trendy en modern zijn!” 

Tegenargument: 

„De keuze aan kleuren is reusachtig! Er is zeker een kleur die je bevalt en die bij het salon past. 
Bovendien zijn ruwe, droge en rode handen ook niet trendy en modern, of wel soms?“ 

 

Ondertussen zijn er op de markt handschoenen in verschillende kleuren beschikbaar - blauw, 
groen, wit, transparant, lila, huidskleur, e.v.m. Er is zeker een kleur bij, waarin je je kunt vinden 
en die goed bij het salon past. 

Bovendien gaat het bij het dragen van handschoenen vooral om de bescherming van de 
handen. Een huidaandoening met ruwe, droge of rode handen ziet er ook niet bijzonder mooi 
uit, zeker in de kappersbranche waar het thema „schoonheid” zo belangrijk is. Een kapper moet 
daarom het goede voorbeeld geven en zijn klanten bedienen met mooie en dat wil zeggen 
gezonde handen! 

 

 

Argument:  

"Maar ik kan geen handschoenen dragen, omdat er geen handschoenen zijn, die mij passen!“ 

Tegenargument: 

„Toch wel! Er bestaan veel verschillende handschoenen en materialen. Je moet er meerdere 
uitproberen, tot je de juiste hebt gevonden! In de schoenwinkel koop je immers ook niet de 
eerste de beste schoen, maar pas je er ook verschillende!” 

 

Vroeger waren er vooral handschoenen uit „polyethyleen” (PE), die er uitzien als een „zak” en 
slecht zitten. Die tijden zijn gelukkig voorbij. Ondertussen is er op de markt een grote keuze aan 
handschoenen uit verschillende materialen (bijv. „nitril”, „vinyl”), die een veel betere pasvorm 
hebben. 

Overigens: Voor handschoenen geldt hetzelfde als voor schoenen: Er bestaat geen schoen die 
alle mensen past, net zomin als er een handschoen is die perfect zit aan iedere kappershand. 
Daarom loont het de moeite om verschillende handschoenen uit te proberen, tot men er eentje 
heeft gevonden die goed zit. Bovendien is het belangrijk dat er op de werkplaats handschoenen 
beschikbaar zijn in verschillende maten. 

Tenslotte bestaat ook voor iedere voet de juiste schoen en niemand moet op blote voeten lopen 
… 

 

 

Argument:  

"Maar ik kan geen handschoenen dragen, omdat het zweten in handschoenen schadelijk is 
voor mijn huid!” 

Tegenargument: 

„Het is nog veel schadelijker voor de huid, wanneer ze in contact komt met haarverf, shampoo 
en reinigingsmiddelen en er geen handschoenen worden gedragen. Verwissel de 
handschoenen vaker of draag er een dunne of vingerloze katoenen handschoen onder!” 
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Het klopt dat ook het zweten in vloeistofdichte handschoenen de huid belast, want het kan de 
huid uitdrogen. Dit mag echter geen reden zijn om geen handschoenen te dragen, want contact 
met haarverf, shampoo en reinigingsmiddelen irriteert de huid veel meer. 

Om de huidbelasting door het dragen van handschoenen laag te houden, moeten de 
handschoenen regelmatig worden verwisseld en moeten de draagtijden van de handschoenen 
zo kort mogelijk zijn. In principe geldt natuurlijk dat handschoenen alleen moeten worden 
gedragen, wanneer het daadwerkelijk noodzakelijk is. 

Wist je dit al? Bij het langdurig dragen van vloeistofdichte handschoenen kan daaronder een 
dunne katoenen handschoen worden aangetrokken. Deze absorbeert het zweet en houdt de 
huid een zekere tijd droog. 

 

 

Argument:  

"Maar ik hoef geen handschoenen te dragen, omdat ik liever een huidbeschermende crème 
gebruik!“ 

Tegenargument: 

„Een huidbeschermende crème is geen alternatief, want ze beschermt de huid nooit zo goed 
als een handschoen!“ 

 

Studies tonen aan dat een huidbeschermende crème nooit dezelfde bescherming kan bieden 
als een handschoen, want ze is niet volledig „dicht” en verdwijnt langzaam. Ze mag daarom ook 
niet worden beschouwd als een „onzichtbare handschoen”!  

Wanneer het er om gaat om de eigen huid te beschermen tegen haarverf, allergenen en 
reinigingsmiddelen, kan niets een geschikte handschoen vervangen. 

 

 

Argument:  

"Maar ik kan geen handschoenen dragen, omdat ze snel kapot gaan, wanneer ik ze meermaals 
gebruik!“ 

Tegenargument: 

„Als je wegwerphandschoenen bedoelt, dan geldt dat je ze sowieso maar één keer mag 
gebruiken, want ze bieden na eenmalig gebruik geen bescherming meer!” 

 

Voor vele handelingen in het beroep van kapper worden wegwerphandschoenen gebruikt. De 
naam zegt hier natuurlijk alles! Wegwerphandschoenen heten wegwerphandschoenen, omdat 
na één keer gebruik moeten worden weggegooid. Ook wanneer ze er schijnbaar intact uitzien, 
zijn ze niet geschikt voor meermaals gebruik. Ze bieden dan geen bescherming meer, want 
studies tonen aan dat er al na het eerste gebruik kleine gaten en scheuren ontstaan in het 
handschoenmateriaal.  

Men mag dan ook niet op de verkeerde dingen bezuinigen en wegwerphandschoenen omwille 
van de kosten meermaals gebruiken. Daarvoor zijn ze niet gemaakt! 
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Argument:  

"Maar ik kan geen handschoenen dragen, omdat de klanten mijn vaardigheden met 
handschoenen niet vertrouwen!“ 

Tegenargument: 

„In tegendeel! Een kapper die met handschoenen kan werken, is bijzonder handig. Tenslotte 
kunnen artsen toch ook opereren met handschoenen. En wanneer klanten ernaar vragen en ik 
hen informeer over huidbescherming, bewijs ik meteen mijn competentie!“ 

 

Het dragen van handschoenen beperkt de vaardigheden niet. Artsen kunnen zelfs met twee 
paar handschoenen over elkaar operaties uitvoeren, waarbij ze natuurlijk eveneens veel 
fijngevoeligheid nodig hebben. Het werken met handschoenen is vooral één ding: een kwestie 
van oefenen! Ook studies tonen dit aan. Men moet echter vooral bij het begin geduld met 
zichzelf hebben. 

Als klanten kritisch vragen waarom een kapper handschoenen draagt, dan ligt dit vaak aan 
onwetendheid. Een kapper die kan uitleggen waarom het thema huidbescherming belangrijk is, 
bewijst vooral de eigen competentie en toont aan hoe belangrijk het beroep van kapper voor 
hem is! 

Overigens: Er zijn veel handschoenen, die voor de klanten bij de hoofdmassage aangenaam 
aanvoelen en niet „trekken” aan het haar. Probeer het gewoon een keer uit bij een collega! 

 

 

Argument:  

"Maar ik kan geen handschoenen dragen, omdat ik daarmee de watertemperatuur niet kan 
voelen!” 

Tegenargument: 

„Toch wel! Door dunne wegwerphandschoenen kan men temperatuurverschillen doorgaans 
goed voelen! Bovendien vraag ik sowieso altijd aan de klant of de watertemperatuur aangenaam 
is.” 

 

De meeste wegwerphandschoenen zijn slechts ca. 0,1mm dun. Daarom is het doorgaans goed 
mogelijk om door deze dunne laag de watertemperatuur en geringe temperatuurverschillen 
waar te nemen. Ook hier geldt: Hoe vaker men het probeert, des te beter wordt het gevoel! 

En bij het shampooën hoort het er sowieso altijd bij om aan de klant te vragen of de 
watertemperatuur aangenaam is en deze in geval van twijfel aan te passen. 

 

 

Argument:  

"Maar ik kan geen handschoenen dragen, omdat de klanten niet mogen denken, dat haarverf 
schadelijk is!” 

Tegenargument: 

„Er is een verschil tussen een klant die om de 6 weken zijn haar laat verven en een kapper die 
meermaals per dag in aanraking komt met haarverf! Het frequente contact kan de huid irriteren 
en dat zal iedere klant begrijpen als je het hem uitlegt.” 
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Er is een bekende spreuk die luidt „De dosis maakt het vergif”. Deze spreuk past bij de omgang 
met haarverf en andere irriterende invloeden, want het is vooral het permanente en herhaalde 
contact, dat de huid belast.  

Bij het verven van het haar heeft de klant zelf slechts af en toe contact met de haarverf. Dit is 
anders bij de kapper, die tijdens één enkele werkdag bij vele klanten het haar kleurt. Er bestaat 
veel frequenter contact met haarverf, die de huid irriteert en in het slechtste geval ook allergieën 
kan veroorzaken. Dit kunnen de klanten ook begrijpen, als men het hen uitlegt.  

Om welke klant wil worden bediend door een kapper met ruwe, droge of rode handen? 

 

 

Argument:  

"Maar ik kan geen handschoenen dragen, omdat ik mijn werkgever niet durf te vragen naar 
handschoenen!” 

Tegenargument: 

„Maar dat moet je doen! Want je werkgever is verplicht om je handschoenen ter beschikking te 
stellen. Bovendien is het ook in zijn belang dat hij gezonde werknemers met mooie en 
verzorgde handen in dienst heeft, of niet soms?” 

 

Iedere werkgever is verplicht om aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen, dus ook 
handschoenen, op de werkplaats ter beschikking te stellen. Dit geldt natuurlijk ook voor het 
kapsalon, want hier treden veel belastingen op die bij herhaald contact de huid kunnen 
beschadigen, bijv. door haarverf, shampoo, water en reinigingsmiddelen. 

Het belangrijk om het gesprek aan te knopen met de werkgever en met hem te praten over het 
dragen van handschoenen. Met zulke vragen toont een werknemer dat hij zich zorgen maakt 
over de eigen gezondheid en de arbeidsgeschiktheid. En dat is in het belang van iedere 
werkgever, want alleen met gezonde en verzorgde handen, het belangrijkste werkinstrument, 
kan er op de werkvloer op volle kracht worden gewerkt. 

 

 

Argument:  

"Maar ik kan geen handschoenen dragen, omdat handschoenen veel te duur zijn!“ 

Tegenargument: 

„In tegendeel: Het dragen van handschoenen bespaart geld! Want wanneer men omwille van 
een huidaandoening niet kan werken, is dat immens veel duurder!” 

 

Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar geld uitgeven om handschoenen te kopen, bespaart 
geld!  

Wanneer een kapper slechts één dag afwezig is omwille van een huidaandoening en niet kan 
werken, ontstaan er door deze arbeidsongeschiktheid zo hoge kosten, dat er voor een jaar 
handschoenen kunnen worden gekocht! En vooral bij huidaandoeningen duurt de 
arbeidsongeschiktheid meestal langer dan één dag!  

Overigens: Handschoenen zijn helemaal niet zo duur als men misschien denkt! Zoals bij alle 
producten zijn er verschillende firma’s en vaak loont een prijsvergelijking de moeite. Wanneer er 
grotere hoeveelheden worden besteld, kan er meestal geld worden bespaard. En berekeningen 
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tonen aan, dat een werkgever slechts ca. 1% van de totale omzet moet investeren om zijn 
werknemers te beschermen. 

Men mag principieel niet op de verkeerde dingen bezuinigen, want bij huidbescherming gaat het 
natuurlijk niet alleen om geld, maar in eerste instantie om de eigen gezondheid! 


