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Oplossingssuggestie 

Praktijkvoorbeeld 1 : "Kritische klant!" 

Sara volgt nog maar pas een kappersopleiding en mag nu haar eerste klant 

shampooën. Ze begeleidt de klant naar de wastafel en trekt haar beschermende 

handschoenen aan.   

Plots zegt de klant: „Waarom draagt u handschoenen? Wilt u mij niet aanraken? Zo vuil 

zijn mijn haren niet en bovendien trekken handschoenen aan mijn haren!”  

Hoe kun je in dit geval reageren? 

 

„Het spijt mij dat u die indruk hebt. Dat ik handschoenen draag heeft niets met u, 
maar met mij te maken, want ik moet mijn huid beschermen tegen het vele contact met 
vocht. Kappers krijgen namelijk vaak af te rekenen met contacteczeem aan de huid.  

 

Bovendien gebruiken wij wegwerphandschoenen, die niet aan de haren trekken. Laten 
we het gewoon proberen en u zegt het meteen als het voor u onaangenaam is."  

 

 

„Wanneer ik slechts één keer per dag bij klanten het haar zou moeten wassen, dan zou 
het niet zo erg zijn. Maar het frequente contact met water en shampoos zorgt ervoor 
dat de vetten constant uit mijn huid worden gewassen. Daardoor voelt mijn huid na 
verloop van tijd droog en ruw aan en mijn huidbarrière wordt beschadigd.  

 

Wist u dat vele kappers zelfs hun beroep moeten opgeven, omdat ze aan een 
beroepsgerelateerde huidaandoening lijden? Geeft u mij alstublieft de kans om mijn 
kunnen ook met handschoenen te bewijzen! 
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Praktijkvoorbeeld 2: „Dat is toch niets!” 
Je nieuwe collega Maria voert zorgvuldig alle taken uit die aan haar worden 

toevertrouwd zoals wassen, föhnen, verven en permanenten. De klanten zijn 

enthousiast over de creativiteit en vakcompetentie van Maria. Sinds enkele dagen merk 

je bij je collega huidveranderingen op aan de handen. Vooral de ruimten tussen de 

vingers zien er al duidelijk rood uit.   

Maria relativeert: „Dat is toch niets! Mijn handen zijn in orde. Ik draag geen 

handschoenen, omdat ik daarin geen gevoel heb.”  

Hoe kunt je Maria overtuigen? 

 

„Maria, je moet naar je huidarts gaan, want ook de kleinste veranderingen aan de 
huid zoals bijv. droge plekken en roodheid moeten ernstig worden genomen. Laat het 
niet tot pijnlijke huidveranderingen en barsten komen, die je kunnen beperken in je job! 
Hoe vroeger een huidaandoening wordt herkend en behandeld, des te gemakkelijker is 
ze te genezen! Nu kun je je huid nog met weinig moeite weer fit krijgen! 

 

Het dragen van handschoenen moet worden geoefend. Vertrouw mij, de 
fijngevoeligheid komt na verloop van tijd terug! Artsen kunnen zelfs met twee paar 
handschoenen over elkaar operaties uitvoeren – en zij hebben ook veel fijngevoeligheid 
nodig!"  

 

 

"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.” 
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Praktijkvoorbeeld 3:"Dat is een zaak voor de baas!" 
Pas sinds kort mag je alle typische handelingen als kapper zoals wassen, knippen en 

föhnen zelfstandig uitvoeren. Maar nu al branden je handen bij contact met shampoo en 

haren, zijn ze rood en jeuken ze.   

Je baas Pierre interesseert dat niet. Als je naar geschikte beschermende handschoenen 

en huidbeschermende crèmes vraagt, wimpelt hij dit af en zegt hij: „Beschermende 

handschoenen en huidbeschermende crèmes zijn bij ons in de kappersbranche niet 

nodig. Dat beetje water en shampoo is toch niet schadelijk voor de huid! In mijn salon 

worden alleen de beste en huidvriendelijkste producten gebruikt. Bovendien zijn 

handschoenen en crèmes voor alle werknemers veel te duur! Stel je niet zo aan en 

verzorg je handen gewoon beter thuis. Tenslotte ben je verantwoordelijk voor jezelf!  

Hoe kun je jouw baas overtuigen? 

 

„Het frequente contact met water en shampoos tijdens het werk zorgt ervoor dat 
de vetten uit mijn huid worden gewassen. Daardoor voelt mijn huid na verloop van tijd 
droog en ruw aan en mijn huidbarrière wordt beschadigd. Dat gebeurt ongeacht hoe 
mild en huidvriendelijk of hoogwaardig de producten zijn, waarmee wij werken. Gewoon 
zuiver water alleen al kan de huid uitdrogen. Mijn handen zien er nu al ontstoken uit en 
doen pijn. Ik heb bovendien geleerd, dat vooral wij kappers vaak lijden aan 
contacteczeem. 

Wat betreft de kosten voor handschoenen en crèmes vergist u zich gelukkig! In 
tegendeel zelfs: Het dragen van handschoenen bespaart geld! Want wanneer men 
omwille van een huidaandoening niet kan werken, is dat immens veel duurder! 
Trouwens, eigenlijk bent u als mijn werkgever verantwoordelijk voor mijn 
arbeidsbescherming.” 

 

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

Wanneer ik of een collega slechts één dag afwezig zijn omwille van een huidaandoening 
en niet kunnen 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 tonen aan, dat een werkgever slechts ca. 1% van de totale 
omzet moet investeren om zijn werknemers te beschermen.” 

 


