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Hallo iedereen!

Hallo iedereen onder u bij wie een 
kwaad-aardige ziekte is vastgesteld. U 
maakt zich waarschijnlijk zorgen over de 
behandeling, de bijwerkingen van de che-
motherapie en de psychologische impact 
voor uzelf, maar ook voor uw dierbaren.

Ik wil u heel veel sterkte wensen en ik 
wil u graag enkele tips meegeven om de 
bijwerkingen voor uw uiterlijk en in het 
bijzonder uw haar zo draaglijk mogelijk te 
maken.

Ik werk al 30 jaar nauw samen met 
verzorgend personeel, verpleegsters, 
psychologen, maatschappelijk werkers, 
oncologen ... op de oncologische afdeling, 
maar ook met patiënten zoals u, met 
uiteenlopende sociale achtergronden, die 
door hun ziekte werden blootgesteld aan 
chemotherapie en radiotherapie.

Na een lange carrière als bedrijfsleider 
besloot ik om patiënten een hart onder de 
riem te steken via de vereniging  ‘Take Care 
of You’  www.takecareofyou.be
Door de jaren heen heb ik een enorm 
collectief bewustzijn verworven van het 
belang van de behandeling van de ziekte, 
maar vooral van de ondersteuning van de 
patiënt, van de persoon, van de vrouw in al 
haar aspecten.

SAMEN  
tegen kanker

Pascal Dechamps
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Wat een vooruitgang heeft de 
wetenschap in dertig jaar ge-
boekt!  In gespecialiseerde 

centra zoals borstklinieken, dankzij art-
sen en chirurgen die uitblinken in hun 
vakgebied en dankzij multidisciplinaire 
teams van therapeuten. U kunt dan ook 
blindelings vertrouwen op deze opgeleide 
teams, die over de beste referenties be-
schikken. 

Voor uw behandeling gaat u op zoek naar 
de ziekenhuizen met de beste reputatie. 
Daarin hebt u volkomen gelijk. Dat geldt 
uiteraard ook voor alle nuttige en nood-
zakelijke zorgbehandelingen om door che-
motherapie veroorzaakte problemen met 
uw uiterlijk en haar te verhelpen.

De specifieke behoeften naar aanleiding 
van de behandeling zijn ingrijpend geëvo-
lueerd. Daarom zijn er heel wat verenigin-
gen en ‘welzijnshuizen’ opgericht, bijvoor-
beeld in Doornik, Charleroi, Ottignies... 
Ondanks aanzienlijke inspanningen 
zoals opleidingen en de erkenning 
van het beroep van haarprothesist 
en oncologisch schoonheidsspecialis-
te is er op dit vlak minder vooruitgang.  
 
Heel wat kappers, zonder technische of 
psychologische opleiding, willen hun klan-
ten, vrienden of familieleden graag 
voort-helpen of bieden uit interesse hun 
hulp aan. Ze kunnen helaas niet tippen aan 
de echte professionals en kunnen dan ook 

een ernstige teleurstelling bij u teweegbrengen. 
Ik blijf me inzetten om vooruitgang te boeken 
op dit vlak.
Ik zou u graag enkele tips meegeven, zodat 
u kunt genieten van de best mogelijke onder-
steuning tijdens uw behandelingen. 

Allereerst is het moment van de diagnose 
altijd een bijzonder pijnlijk moment. De men-
sen van het oncologische team zullen er ech-
ter voor zorgen dat u de hoop niet verliest, 
zij zullen u verzorgen en zij zullen alles in het 
werk stellen om uw genezingsproces zo vlot 
mogelijk te laten verlopen. Het zal natuurlijk 
niet altijd gemakkelijk zijn, maar deze men-
sen staan voor u klaar, u kunt op hen vertrou-
wen.

Ze zullen u vertellen over de algemene bij-
werkingen en over de specifieke bijwerkingen 
op uw uiterlijk en uw haar. Ze zullen u ook 
doorverwijzen naar een instituut dat u zal 
helpen om zo goed mogelijk met deze bijwer-
kingen om te gaan. 

Ik adviseer u om zo snel mogelijk een af-
spraak te maken bij een dergelijk instituut, 
bij voorkeur vóór uw eerste chemokuur. De 
‘storm’ moet gaan liggen. De mensen van het 
instituut moeten naar u luisteren, uw stress 
wegnemen, ervoor zorgen dat u uitkijkt naar 
deze afspraak, omdat u voelt dat ze u op pro-
fessioneel, maar ook op menselijk vlak zullen 
ondersteunen.
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Wat zijn de criteria en voordelen
 van een goed instituut?

U moet er zeker van zijn dat het instituut 
aan deze criteria voldoet: 
• Het onthaal verloopt discreet en u wordt ontvangen in een privéruimte 
op een dag en een tijdstip die u passen, rekening houdend met ieders 
agenda. 

• U krijgt de keuze uit een ruim assortiment aan pruiken en u krijgt de 
nodige tijd om uw keuze te maken (model, kleur, comfort) rekening hou-
dend met uw uiterlijke voorkeuren en uw budget.

• De medewerkers van het instituut hebben allemaal een opleiding gevolgd 
en beschikken over de nodige ervaring om het vervangende haarwerk aan 
te passen aan de grootte van het hoofd, maar ook om het kapsel vorm te 
geven volgens uw smaak, of het nu gaat om echt haar of om synthetische 
vezels. Er is geen juiste of foute oplossing, het is allemaal een kwestie van 
keuze en budget. Het resultaat moet altijd onopvallend en aantrekkelijk 
zijn, ongeacht uw keuze.

• Ze beschikken over alle nodige vaardigheden om u te adviseren over 
hoe u uw pruik elke dag opnieuw op een ontspannen manier kunt dragen 
en hoe u deze moet onderhouden.

• Ze hebben een ruime keuze aan tulbanden, mutsen en hoofddeksels uit 
de Chapilie-lijn die u zowel thuis als buitenshuis veel comfort zullen ver-
schaffen.

• Ze zijn bedreven in oncologische-esthetische zorg en verstrekken advies 
over het wegnemen van ongewenste bijwerkingen.

• Ze hebben effectieve oplossingen om de bijwerkingen op de huid, na-
gels, slijmvliezen, wimpers en wenkbrauwen te verhelpen…
Ze mogen u niets opdringen of verplichten. U hebt het recht om te worden 
geïnformeerd en dan uw eigen beslissing te nemen. 

Ik kan u enkele referenties meegeven, maar ik ben er van over-
tuigd dat ieder ‘Take Care of You’-centrum (www.takecareofyou.
be) de bovenstaande criteria in acht neemt.

De medewerkers staan altijd klaar om naar u te luisteren en u zult 
na uw bezoek met een gerust gevoel naar huis vertrekken.

De zorgverleners in oncologiecentra zijn vertrouwd met de bij-
werkingen en kunnen u oplossingen aanreiken. Pas op voor char-
latans, voor familieleden zonder deskundigheid ter zake, zij be-
schikken niet over de juiste kennis en vaardigheden en zullen u 
alleen maar teleurstellen ... Ook uw uiterlijke verschijning laat u 
beter aan een professional over.
 
Neem voor uw haar contact op met bekende en erkende pro-
fessionals, specialisten in haaraanvullingen die hier dage-
lijks mee bezig zijn. Op hun website kunt u al heel wat in-
formatie terugvinden om uzelf een beeld te vormen van 
de professionele hulpverlener. Ook artsen en verpleeg-
kundigen kunnen u vaak enkele goede adressen bezorgen.  

Echte professionals hebben niet de bedoeling om u een pruik te 
verkopen. Zij willen u door deze moeilijke periode heen helpen, 
van de aankondiging van de chemotherapie tot het langverwachte 
moment dat uw haar opnieuw begint te groeien.
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van opmerkelijke kwaliteit, voor de moderne vrouw. 
Geïnspireerd door de nieuwste kapseltrends, ontworpen 
door kapper Raphaël Perrier.

De collectie is ontstaan op basis van talrijke schetsen. 
Kleuren en modellen zijn niet zomaar lukraak gekozen, 
ze weerspiegelen perfect de actuele trends van de Haute 
Coiffure. Er is baanbrekend werk verricht om natuurlijke 
kleuren te verkrijgen die aansluiten bij de actuele trends, 
in het bijzonder dankzij zeer subtiele worteleffecten voor 
een natuurlijk en licht resultaat.

In samenwerking met de allerbeste productiefabrieken 
werd een volledig nieuw onderzoek gelanceerd naar het 
gebruik van innovatieve materialen. De innovatieve muts 
is gedeeltelijk gemaakt uit een revolutionair antibacterieel 
materiaal,  dat speciaal werd ontwikkeld voor het Raphaël 
Perrier-assortiment. De stoffen en voeringen zijn met de 
grootste zorg gekozen, ze zijn van zeer hoge kwaliteit 
om een maximum aan comfort te bieden. Het mengsel 
van echt haar en hogetemperatuurvezels is ook een 
essentieel onderdeel van dit assortiment, dat zorgt voor 
een uitzonderlijk resultaat en gevoel bij het aanraken.

1. Fijn monofilament aan de bovenkant: 
Huidskleur, onderaan een laagje zijde, 
handgebonden.
2. Steriliseerbaar gaasweefsel: 
Machinaal vervaardigde zone, antibacteriële 
behandeling.
3. Elastiek: Aanpasbare maat.
4. Optie: Filmtule met een plooi van 1,5 cm
5. Optie: Filmtule met een plooi van 0,3 cm
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Lise - Premium COMFORT

Raphaël Perrier 

Kleur: 1/8

De onzichtbare rand
De filmtule haarwerken zorgen voor een 
bijzondere natuurlijke verschijning. Het 
hulpmiddel is volkomen discreet.

De haarwerken zijn geschikt voor alle 
kapsels, vooral achterover gekamde 
kapsels, en wekken de illusie van een 
natuurlijke aanzet aan de rand van het 
voorhoofd.



Annette Chloé Danielle
Henry MARGU Henry MARGU Henry MARGU
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Medische pruiken,Een selectie

van pruiken die 100% worden terugbetaald 

door uw ziekenfonds.

Een essentiële aanvulling op de pruik... De tulband
Afspraak op... elitecoiff.be  -  lecheveu.be 

om onze catalogi te raadplegen
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Nicole -  Premium COMFORT

Raphaël Perrier

Nieuwe modellen van Raphaël Perrier.

Mengsel van echt haar en hogetemperatuurvezels

 van uitzonderlijke kwaliteit.

Kleur: 8/27GR

Marie - Premium COMFORT

Raphaël Perrier

Kleur: 24/28GR

De
ANTIBACTERIËLE behandeling

De innovatieve muts uit het Raphaël 

Perrier-assortiment heeft een revolutionaire 

antibacteriële behandeling ondergaan.

Hij is speciaal ontwikkeld voor het 

assortiment, beschermt de hoofdhuid en 

voorkomt ongemakken voor een aangenaam 

draagcomfort van het haarwerk.



TAKE CARE OF YOU

"Het leven door 
een roze bril"
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Waarom kiezen voor een haarinstituut, 
dat lid is van ‘Take Care of You’? 
U gaat chemotherapie krijgen en u weet dat u uw haar 

gaat verliezen. Het eerste wat in u opkomt is waarschijnlijk: 

‘Waar ga ik een pruik kopen?’ Is dat wel de juiste vraag? 

Moet we de vraag niet anders formuleren: ‘Wie zal me 

helpen moed te houden en mijn uiterlijk te blijven verzorgen 

vanaf het begin van mijn behandeling totdat mijn haar weer 

begint te groeien?’ 

U moet inderdaad zowel over een pruik als over andere 

gevolgen van chemotherapie worden geadviseerd: 

droge hoofdhuid en huid, verlies van de wimpers en 

wenkbrauwen, beschadiging van de nagels... U moet 

naar een professional gaan die al deze vragen kan 

beantwoorden, en die u begeleidt van het moment dat 

het woord chemotherapie valt totdat uw haar opnieuw 

beginnen te groeien... U hebt iemand nodig die luistert, 

empathie toont en uw vragen beantwoordt.

Wat kan een haarinstituut, 
dat lid is van ‘Take Care of You’, voor u doen?
Het instituut verbindt zich ertoe de principes van het ‘Take 

Care of You’-kwaliteitshandvest toe te passen ’. Wat betekent 

dit nu concreet voor u?

• U wordt vertrouwelijk en discreet ontvangen in een 

cabine of ruimte door professionals die zijn opgeleid 

in en ervaring hebben met het knippen en aanpassen 

van pruiken.

• Zij ontvangen u bij voorkeur enkel op afspraak, zodat 

ze de nodige tijd kunnen uittrekken om u te informeren 

en u zo goed mogelijk bij te staan in deze periode 

totdat uw haar opnieuw begint te groeien.

• Specialisten staan klaar om u te adviseren over de 

keuze van de haarprothese (styling en kleurenas-

sortiment). Zij zullen u helpen bij het vinden van een 

haarkleur die perfect bij uw gelaat past en uw per-

soonlijkheid helpt te behouden.

• Dankzij een uitgebreide keuze aan haarprothesen 

vindt u vast en zeker een model dat bij u past. De 

prijs van deze service omvat de prothese, het aan-



www.takecareofyou.be
Voor duidelijke, 

concrete en interessante informatie.

U wordt...
geïnformeerd over nieuwigheden,

de aankondiging van evenementen,
de organisatie van acties, 

...
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"Take Care of You,
een blijk van kwaliteit 
& van engagement"

passen en knippen ervan en advies over uw verzorging 

(hoofdhuid, wimpers, wenkbrauwen, nagels, make-up).

• Wanneer u haar opnieuw begint te groeien, wordt u geadvi-

seerd over de verzorging en toegelaten kleurbehandelingen.

• Er wordt altijd rekening gehouden met uw budget en alle 

hulp komt in aanmerking voor terugbetaling door de ver-

zekering en het ziekenfonds.

• U geniet met andere woorden van een allesomvattende 

begeleiding op het vlak van haar en uiterlijk vanaf het 

moment van de diagnose tot wanneer uw haar weer begint 

te groeien.

Aan u de keuze…
Bestelt u liever online zonder te passen en op basis van een kleur 

bij benadering... Gaat u liever naar een niet-gespecialliseerde 

kapper zonder een uitgebreid assortiment en ervaring…

Wel,... dan zijn we er blijkbaar niet in geslaagd u het belang 

en de voordelen van het begrip ‘service’ uit te leggen. De 

medewerkers van alle haarinstituten die lid zijn van ‘Take Care 
of You’ zetten elke dag opnieuw hun beste beentje voor u voor.



Take Care of You 
heeft u nodig!

Dr. Bruno Thomas-Lamotte
Medisch adviseur

Mandy Cambrelin 
Voorzitter van 

IVZW Take Care of You

Pascal Dechamps 
Actief lid van 

IVZW  Take Care of You
 

Cédrine Gorreux
Actief lid 

Oncologisch 
schoonheidsspecialiste

www.esthetiquesociale.be
 
 

18€

4€

4€

3,50€
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Dankzij  uw donatie kunnen we:
• Gratis betrouwbare en concrete informatie bl i jven verstrekken.
• Nieuwe projecten,  act iviteiten,  evenementen,  . . .

Met de steun en dynamiek van de 
partnerinstituten. Stuk voor stuk gespecialiseerd in 
haarstyling, vervangende haarwerken en verzorging.
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Wij stellen alles in het 
werk om u bij te staan!

Gebruik de kortingsbonnen in dit magazine in een Take Care of You 
partnerinstituut om van talloze voordelen te genieten 

De kortingsbonnen zijn beschikbaar op... www.takecareofyou.be/nl/cadeaubon/



1950 - Pruikenmaker Henry MARGU
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De filosofie

Vrouwen dragen vandaag de dag 
voornamelijk pruiken vanwege ziekte, 
chemotherapie, haaruitval en kaalheid. 
Het is altijd een bijzonder moeilijke 
psychologische en emotionele strijd, 
ongeacht de oorzaak of de duur.

Daarom ontwikkelde Henry MARGU 
pruiken om vrouwen te helpen 
hun uitstraling en vrouwelijkheid 
te behouden met hoogwaardige 
modellen, geïnspireerd door de 
nieuwste kapseltrends. Het merk wil 
zich vooral onderscheiden door zijn 
betaalbare prijzen, met 6 modellen 
die volledig worden vergoed om 
vrouwen in deze fase van hun leven 
te ondersteunen.

Eco comfort
• 100% MACHINALE 

MONTAGE op extensions. 
Het haar blijft goed in 
model. Natuurlijke styling in 
de nek.

Premium comfort
• MET DE HAND 

AANGEBRACHT 
MONOFILAMENT, 
imiteert de hoofdhuid. 
Natuurlijk resultaat.

• MACHINALE MONTAGE 
op extensions. Het haar 
blijft goed in model. 
Natuurlijke styling in de 
nek.

Supreme  comfort
• MET DE HAND AANGEBRACHT 

MONOFILAMENT, imiteert de 
hoofdhuid. Natuurlijk resultaat. 
Ongeëvenaard comfort. ‘Doublure 
Ultime’ zijden voering

• MACHINALE MONTAGE op exten-
sions. Het haar blijft goed in model. 
Natuurlijke styling in de nek.

• SOEPELE MET DE HAND 
AANGEBRACHTE TULE, comfort 
voor de gevoelige hoofdhuid.
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Fiona - Premium Comfort

Henry MARGU

Kleur: 88GR



Wat met mijn haar na de chemotherapie? 
6 weken na uw laatste chemotherapie kunt u thuis uw nieuw gegroeide haar versterken.

 

SH - €34,00 Hydraterende en ontwarrende behandeling 
voor zeer droog haar op basis van ylang-ylang-melk en 
biologisch gecertificeerd sinaasappelextract. Het herstelt 
de haarvezels, voedt, verzacht en verschaft het haar een 
diepgaande glans. Deze verzorging bevat geen parabenen 
noch allergenen.

Ongemak? 
Pijnlijke hoofdhuid?

RC3C - €72,00 Dankzij de werking van vitamines (B5, B6, E) en zink in combinatie met Follisync TM (bonenextract) zijn 
de PCB-ampullen een echte bondgenoot tegen haaruitval. Deze behandeling, die geschikt is voor elk type hoofdhuid, zorgt 
voor sterk, glanzend en soepel haar. Bevat geen parabenen.

BPC - €20,00 Shampoo tegen 
haaruitval op basis van koper, zink, 
organisch silicium en door Ecocert BIO 
gecertificeerde sinaasappelextracten. 
Deze shampoo voor alle haartypes 
bevordert de groei door het stimuleren 
van het keratinisatieproces en het peri-
vasculaire netwerk van de hoofdhuid. 

HP20 - 36,00 Deze specifieke 
behandeling tegen haaruitval op basis 
van zink, koper, mangaan, vitamine B5 
en essentiële lavendelolie bevordert 
de haargroei. Het pepermuntextract 
verleent een gevoel van frisheid aan 
de hoofdhuid en versterkt het haar.

PCB - €51,00 Dankzij de werking 
van vitamines (B5, B6, E) en zink 
in combinatie met Follisync TM 
(bonenextract) zijn de PCB-ampullen 
een echte bondgenoot tegen haaruitval. 
Deze behandeling, die geschikt is voor 
elk type hoofdhuid, zorgt voor sterk, 
glanzend en soepel haar. Bevat geen 
parabenen.

www.clinerience.be/nl   -  www.cliniqueducheveu.be/nl

BN -  €20,00 Voedende shampoo voor droog haar op basis 
van essentiële oliën van lavendel en ylang-ylang. Deze 
shampoo met haver- en tarwe-extracten rehydrateert 
en revitaliseert het haar zodat het zachter en glanzender 
wordt. In het bijzonder aanbevolen voor futloos, warrig, 
gepermanent, gekleurd, ontkruld, gespleten en gekruld 
haar.
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Chemotherapie kan een jeukende en geïrriteerde 
hoofdhuid veroorzaken. U kunt dit verhelpen door de 
juiste producten te gebruiken. 



Mystique - Premium Comfort

Henry MARGU

Kleur: 26GR

Paola -  Comfort PARIS

Raphaël Perrier

Kleur: 33
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Rue de Dave 76 - 5100 JAMBES 
Tél.: 0032 (0)81 30 88 04 

E-mail : atelierperruque@skynet.be

Rue Mon Antône 79A - 4950 WAIMES
Tél.: 0032 (0)80 57 03 25 

Gsm : 0032 (0)499 37 00 18
E-mail : jess.huppertz@gmail.com

Av. Max Buset 34 - 7100 LA LOUVIERE
Tél.: 0032 (0)71 81 19 94

Gsm : 0032 (0)471 86 53 17
E-mail : info@centrecapillaire.be

Grand Rue 3 - 6000 CHARLEROI 
Tél.: 0032 (0)71 81 19 94 

Gsm : 0032 (0)471 86 53 17
E-mail : info@centrecapillaire.be

Chemin de la Justice 18 - 7800 ATH
Gsm : 0032 (0)497 35 66 14

E-mail : restonsbelles.ath@outlook.be

Voie de l'Ardenne 58B
4053 EMBOURG

Gsm : 0032 (0)498 12 66 04
E-mail : denysmoreira@msn.com

L’ATELIER PERRUQUE
NAVEZ Emmanuel

SALON JESS & CENTRE CAPILLAIRE
HUPPERTZ Jessica

CHU TIVOLI
MICHEL Bérangère

GHDC 
MICHEL Bérangère

RESTONS BELLES 
PIENS Véronique

L'HAIR DE RIEN
MOREIRA DA SILVA Denys

Depuis 15 ans. 
Cheveux naturels ou synthétiques. 

Rendre le sourire : à chaque fois mon défi !  
Toujours sur rendez-vous, le 1er R-V 

d’informations est (obligatoire) gratuit 

Institut spécialisé dans les prothèses 
capillaires médicales, volumateurs, 

turbans, accessoires, soins de support 
& coiffeuse. Cabine privative. 

Sur RDV & à domicile. 
Votre bien être est notre priorité ! 

Le sourire et l’empathie de Bérangère mais 
également son grand professionnalisme 
et sa serviabilité. Elle vous aidera à passer 

ces moments de vie particuliers.
Permanence les jeudis de 9 à 12H

 

Etant coiffeuse à l'origine, ce département fut 
d'abord un "plus" qui au fur et à mesure des 

années, s'est transformée en vraie vocation, passée 
depuis au premier plan. Ayant elle-même souffert 
de la "maladie", Véronique s'est pris de passion à 
aider les autres et vous comprend au-delà des 

mots. Votre sourire est sa meilleure récompense.

 

Les compléments, volumateurs ou encore 
des perruques existent pour combler les

difficultés capillaires. Denys sera présent à 
vos côtés tout au long de votre traitement 

pour vous épanouir dans votre nouvelle vie.
Prenez soin de vous !

 

 

BE - Waals Gewest

Le sourire et l’empathie de Bérangère mais 
également son grand professionnalisme 
et sa serviabilité. Elle vous aidera à passer 

ces moments de vie particuliers.
Permanence les mercredis de 9 à 12H

Rue Plomcot 6 - 6224 FLEURUS
Tél.: 0032 (0)71 81 19 94 

Gsm : 0032 (0)474 28 02 57 
E-mail : info@centrecapillaire.be

CLINIQUE DU CHEVEU CENTRE 
CAPILLAIRE & D'ESTHÉTIQUE

MEULEMEESTER Nancy
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Ontdek de 
PREMIUM 

partners 
van 

Take Care 
of You !

De PREMIUM 
partners nemen actief deel aan 

de ontwikkeling van 
oplossingen en diensten 

om een betere behandeling 
aan de patiënten 

te verstrekken. Ze zijn 
betrokken bij alle acties van 

‘Take Care of You’.

Accueil en salon privé. Grande discrétion. 
Plusieurs milliers de perruques disponibles 
très grand choix de turbans mais surtout 

un accompagnement empathique et 
professionnel. Ouvert du lundi 9h au 

samedi 15h. Parking gratuit.

 

 



A.Demaeghtlaan 52 - 1500 HALLE
Tél.: 0032 (0)2 361 69 10

Gsm : 0032 (0)479 66 32 02
E-mail : isabo@hairconsulting.be

Corneel Vissenaeckensplein 23
3130 BETEKOM

Gsm : 0032 (0)472 22 11 21
E-mail : info@haarwerkennijs.be

Rue Jean Origer 10 
2269 LUXEMBOURG

Tél.: 00 352 28 37 13 34
E-maill : sandrine-noire1@hotmail.fr

Rue des Alexiens 11/13 - 1000 BRUXELLES
Tél.: 0032 (0)71 81 19 94

Gsm : 0032 (0)471 86 53 17
E-mail : info@centrecapillaire.be

Route d'Ath 286B - 7020 NIMY
Gsm : 0032 (0)477 32 24 48

Chemin de Renval 1/B
6600 BASTOGNE

Tél.: 0032 (0)61 21 42 90
Gsm : 0032 (0)498 52 48 62

E-mail : coiffurediffusion@outlook.com

Rue du village 84
6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

Tél.: 0032 (0)61 22 44 04
E-mail : andree.louis@hotmail.com

Leuvensesteeweg 220 - 3070 KORTENBERG
Tél.: 0032 (0)2 306 65 62

Gsm : 0032 (0)474 35 35 38
E-mail : wendy.witpas@telenet.be

HAIRCONSULTING ISABO
DEVEDELEER Isabelle

HAARWERKEN NIJS
NIJS Isabelle

CLINIQUE DU CHEVEU NOIRÉ
LUXEMBOURG

NOIRÉ Sandrine

CHU SAINT PIERRE
MICHEL Bérangère

CLINIQUE DU CHEVEU
CENTRE CAPILLAIRE MONS

GIACOMINI Nicolas

COIFFURE DIFFUSION
SIMON Fabiola

ANDRÉE COIFFURE
LOUIS Andrée

HAARTROOI GWEN
WITPAS Wendy

Hairprofessional oncologie. Jaren ervaring 
in haarwerken. Professioneel en discreet 
advies. Snelle service met topresultaat. 

Groot aanbod in zowel synthetisch 
als echt haar. Ook onderhoud van 
haarwerken. Mutsen en sjaaltjes

 

 

Haarsalon met jaren ervaring. 
Professioneel en discreet advies. 

Groot aanbod naar ieders budget 
met topresultaat.

 

 

BE - Brussels Gewest

BE - Waals Gewest

BE - Vlaams Gewest LU - Luxemburg

19 | Magazine

Large choix de prothèses capillaires en 
toute discrètion dans un salon privatif.
Analyses et bilans - Soins en institut
Traitements capillaires - Perruques 

médicales & turbans - Salon de coiffure
Coloration naturelle. Parking gratuit.  

 

 

Centre capillaire & salon de coiffure 
proposant une solution à tout problème 

de chute de cheveux. Un accueil chaleureux 
et personnalisé, à l’écoute et au service 

du client dans un espace privatif.
Sur RDV & à domicile. Parking privé

www.coiffurediffusion.be

Mon objectif de coiffeuse : vous aider et 
vous conseiller afin de trouver ensemble 

ce qui vous correspond et toujours avec le 
sourire. A 2min de l’hôpital de Libramont – 

25 min de Bastogne-Marche-Arlon. 
Sur rendez-vous ou à domicile.

Haarcentrum gespecialiseerd in 
medische pruiken, mutsen. 

Op maat gemaakte haaraanvullingen. 
Privécabine. 16 jaar ervaring. 

Op 15 km van Brussel, bereikbaar met 
bus en trein. 

Le sourire et l’empathie de Bérangère 
mais également son grand professionna-
lisme et sa serviabilité. Elle vous aidera à 
passer ces moments de vie particuliers. 

Permanence tous les mercredis 
après-midi sur rendez-vous.

Centre capillaire et de bien-être spécialisé 
dans la perruque médicale et les soins de 

support. Nous vous recevons dans des 
cabines privées à proximité de la gare de 

Luxembourg. Accessible en train/bus/tram 
très facilement.

 

 

BE - Waals Gewest

Rue Marcel Vandy 23
5020 FLAWINNE (NAMUR)
Gsm : 0032 (0)488 57 11 77

E-mail : delphinethiry@hotmail.com

DELPHINE THIRY COIFFURE
THIRY Delphine

Vous, femmes puissantes,
Je vous accompagne avec tout mon cœur, 

mon temps et ma plus belle énergie
Je vous guide pour choisir votre perruque 

qui fera de vous la femme lumineuse 
que vous êtes.
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"Raphaël Perrier,
De hoogwaardige pruik !"

Julie - Comfort PARIS

Raphaël Perrier

Kleur: 8



21 | Magazine

Chemin d'Arville 3 - 5340 FAULX-LES-TOMBES
Tél.: 0032 (0)81 57 01 86

Gsm : 0477 47 70 05
E-mail : info@perruquier-conseil.be

Rue du Stade 21 - 6790 AUBANGE
Tél.: 0032 (0)498 77 36 98 

E-mail : cathy-morris@skynet.be

Grand Rue 28 - 7700 MOUSCRON
Tél.: 0032 (0)56 33 58 25

Gsm : 0032 (0)470 98 34 51 
E-mail : coiffuredivergence@hotmail.be

Rue Fourneau 26 - 5377 SINSIN
Tél.: 0032 (0)471 61 18 37

E-mail : lecheveusinsin@hotmail.com

Karel Van Doorslaerlaan 67 - 2880 MARIEKERKE
Tel.: 0032 (0)52 33 27 26  

Gsm. 0032 (0)475 68 19 13
E-mail : philipasselberghs@gmail.com

Avenue Gustave Latinis 32 
1030 SCHAERBEEK

Tél.: 0032 (0)2 216 12 28 
E-mail : 1030.cdc@gmail.com

Mechelsesteenweg 286
2820 BONHEIDEN

Tél.: 0032 (0)15 55 31 74
Gsm: 0032 (0)492 73 93 44
E-mail : info@mattiss.be

Route d'Arlon 1A - 9176 NIEDERFEULEN
Tél.: 00 352 26 81 16 17

E-mail : cliniqueducheveu-niederfeulen@
outlook.com

Rue Station 8 - 7120 ESTINNES AU MONT
Gsm : 0032 (0)473 21 01 00

Sentier des Garennes 3 - 7321 BLATON
Tél.: 0032 (0)69 45 45 98 

Gsm : 0032 (0)473 26 19 23
E-mail : laurcoiff@gmail.com

Gistelsesteenweg 550 - 8200 BRUGGE
Tél.: 0032 050 68 58 56

Gsm : 0032 (0)465 09 05 65 
E-mail : comilfo@skynet.be

Steenweg 109 - 9630 ZWALM
Gsm: 0032 (0)474 78 89 82

E-mail : isabelle.decooman@skynet.be
      kapsalongibelle@skynet.be

LE PERRUQUIER CONSEIL
PIROT Carole

CATHY COIFFURE
MORRIS Cathy

HAIR SOLUTION 
D'ALESSANDRO Franco

CENTRE CAPILLAIRE SINSIN
LANDRECY Monique

ASSELBERGHS CLINIQUE DU CHEVEU

ASSELBERGHS Philip

CLINIQUE DU CHEVEU SCHAERBEEK

SCHULER  Jean-Claude
XTRA HAIR BY MATTISS

MATTISS Laurent
SANNY HAIR & BODY CLINIQUE DU CHEVEU

THOMMEN Sanny

CENTRE CAPILLAIRE VÉGÉTALE
ARTSTYLIGNE

DEGUEILDRE  Fabienne

LAUR'COIFF '
MOUTON Laurence

COMILFO
TKATCHENKO Moryem 

KAPSALON GIBELLE PRUIKENSHOP 

DE COOMAN Isabelle

BE - Waals Gewest 

BE - Vlaams Gewest

BE - Brussels GewestBE - Vlaams Gewest LU - Luxemburg

Ontdek de

AANGESLOTEN 

MEMBER  

Zou u graag deel willen
uitmaken van de

AANGESLOTEN 
Member ? 

van Take Care of You !

info@takecareofyou.be

Rue de l'église 5A - 1380 LASNE
Tél.: 0032 (0)473 48 49 99

E-mail : conseil.images.vando@gmail.com

VANDO
VAN DOOREN Virginie
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Ontdek 
onze vervangende 
 haarwerken
Pruiken van echt of synthetisch haar; welke 
zijn het mooist en het minst opvallend?

Een vervangend haarwerk wordt niet 
mooier of minder opvallend door het 
gebruik van echt of synthetisch haar. 
Het verschil zit hem andere zaken 
en elke optie heeft zo zijn voor- en 
nadelen.

We willen benadrukken dat het 
resultaat ook en vooral afhangt van 
de knowhow van de professional die 
moet beschikken over een perfecte 
productkennis en zijn vak perfect 
moet beheersen. Het onderhoud 
van het haar speelt natuurlijk ook 
een belangrijke rol. De Take Care of 
You-centra beschikken over al deze 
vaardigheden.

Rachel - Premium Comfort
Henry MARGU  - Effect van echte huid

Kleur: 26GR
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Michèle - Premium Comfort

Henry MARGU

Kleur: 10/613GR

Jayde - Eco Comfort

Henry MARGU

Kleur: 614GR

Annette - Eco Comfort

Henry MARGU

Kleur: 24H18



1

1.In mijn privésfeer

2. Mijn tulband voor ‘s avonds 

3. Mijn pruik voor overdag, 
voor mijn sociale leven

De dagelijkse looks 
van Léa

2

3
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EN WAT ALS 
WE HET NU EENS 
OVER U HADDEN?

Laten we positief zijn, laten we optimistisch 
blijven... Dat is gemakkelijk gezegd in deze 

moeilijke periode die u doormaakt ! 

"Le combat    
  n'est pas 
  impossible"
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"Het gevecht is 
niet bij voorbaat 
verloren"

N
a het stellen van de diagnose komt de 
vraag al snel in u op… Zal ik mijn haar 
verliezen?

Nee, niet alle chemotherapiebehandelingen 
leiden tot haarverlies. Maar sommige helaas 
wel. Afhankelijk van het behandelprotocol kan 
uw oncoloog of de verwijzende verpleegkundige 
u hierover adviseren. Sommige behandelingen, 
zoals hormoontherapie of bepaalde vormen 
van chemotherapie, leiden dan misschien 
niet tot haaruitval, maar kunnen uw haar wel 
aantasten, met gedeeltelijk haarverlies tot 
gevolg, waarbij het haar vaak doffer, moeilijker 
te kammen en minder goed in model te houden 
is.

Onze hoofdhuid bevat veel bloedvaten en kan 
daardoor ook sterk uitgedroogd raken. Raak 
niet in paniek... Voor elk probleem is er een 
oplossing. 

Laten we eens kijken naar haarverzorging 
voor, tijdens en na de behandeling. Vaak 
wordt de vraag gesteld: ‘Moet ik voor de 
behandeling voor een kort kapsel kiezen?’ 
Dit is een persoonlijke keuze. Hier komen we 
later op terug. De chemotherapie zal sowieso 
‘haar werk’ doen, of u nu kort of lang haar 
hebt.

Houd er wel rekening mee dat u na de chemo 
niet hoeft te wachten tot uw haar 30 cm lang 
is om uw pruik af te zetten. Op een gegeven 
moment zult u dus moeten overschakelen op 
een kort kapsel, maar wel pas wanneer uw 
haar opnieuw begint te groeien. U zou dus 
kunnen kiezen voor een kort kapsel, maar dat 
is volledig aan u.
Houd er rekening mee dat behandelingen 
tegen haaruitval nutteloos zijn bij haaruitval 
door chemotherapie. Maar dat betekent 
niet dat u niets hoeft te doen. U moet het 
resterende haar en de vaak droge en 
geïrriteerde hoofdhuid goed verzorgen.

U mag alleen niet-agressieve producten 
gebruiken. We adviseren hiervoor een 
bijzonder hoogwaardig product uit het 
OZALYS-assortiment, speciaal voor het 
ondersteunen van de patiënten tijdens en na 
de behandelingen tegen kanker. Het gaat om 
een milde shampoo van OZALYS, op basis 
van Aquacacten, Anacryn en Allantoïne. Hij 
kalmeert de hoofdhuid, verstevigt en versterkt 
het haar en heeft een ontwarrende werking.
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Wij adviseren ook de voedende shampoo uit het 
Clinique du Cheveu-assortiment. Voor lang haar 
adviseren we de hydraterende verzorging uit het 
Clinique du Cheveu-assortiment. Dit product hoeft 
niet te worden uitgespoeld, waardoor het een 
langdurige hydraterende werking heeft. 

Aanzienlijk of volledig haarverlies wordt in verband 
gebracht met overgevoeligheid van de hoofdhuid, 
vanwege de uitdroging, een gevolg van de 
behandelingen. In dat geval kunt u de milde melk 
voor de hoofdhuid van OZALYS gebruiken. De melk 
is samengesteld met dezelfde componenten als de 
zachte shampoo van OZALYS, met toevoeging van 
provitamine B5. Het product hydrateert onmiddellijk 
en kalmeert effectief om dit ongemak te corrigeren.

HET MOEILIJKE MOMENT!
Er is een verschil tussen het weten en het zien... 
Ongeveer drie weken na het begin van de behandeling 
begint uw haar de eerste sporen te vertonen... uw 
haar krijgt het steeds harder te verduren tijdens de 
behandelingen. Dit is altijd een schok. 

Denk eraan dat dit haarverlies van voorbijgaande 
aard is... Uw haar groeit terug... en misschien nog 
wel mooier dan voorheen! 

Wat moet u tot die tijd doen? 
Sommige vrouwen geven de voorkeur aan kort 
haar, op die manier kunnen ze beter omgaan met 
de haaruitval die zich nu dagelijks manifesteert. 
Anderen vrouwen kiezen voor een radicale oplossing 
en laten hun haar meteen afscheren. Deze tweede 
optie wordt vaak aanbevolen omdat het dragen van 
een haaraanvulling dan gemakkelijker is. Het is een 
individuele keuze die moet worden gerespecteerd.

DENK ERAAN DAT DIT 
HAARVERLIES VAN 

VOORBIJGAANDE AARD IS! UW 
HAAR GROEIT TERUG...   EN 

MISSCHIEN NOG WEL MOOIER 
DAN VOORHEEN !

"Even stilstaan 
Bij de pijnlijke 
gevolgen"
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Laat u niet beïnvloeden door de personen om u heen: 
uw echtgenoot, uw dochter, een vriend... Vraag uw 
contactpersoon bij het ‘Take Care of You’-centrum 
om advies. Hij heeft deze vraag al zo vaak gehoord, 
hij zal naar u luisteren en u zijn mening geven. Deze 
ondersteuning kadert in het engagement en de algehele 
dienstverlening van het instituut. Bij volledig of nagenoeg 
volledig haarverlies is het dragen van een pruik de beste 
oplossing, zowel voor uw gezin als voor uw sociale en uw 
professionele leven. 

Welke oplossingen bestaan er tegenwoordig? Vervangende 
haarwerken, haarprothesen of pruiken, het komt allemaal 
op hetzelfde neer. Vergeet snel die herinnering aan die 
oude ‘pruik van tante Irma’. Moderne pruiken vormen een 
wereld van verschil met de pruiken van eind vorige eeuw. 
Tegenwoordig kunnen we veilig stellen dat vervangende 
haarwerken volkomen onopvallend zijn, ongeacht het 
uitgegeven budget. Hiervoor moet wel aan bepaalde 
criteria worden voldaan.

U moet allereerst weten dat niet elk merk hetzelfde 
budget besteedt aan onderzoek en ontwikkeling. We 
kunnen niet alle merken opnoemen. We kunnen wel 
Henry Margu aanbevelen, een firma in Philadelphia, die 
fantastische producten ontwikkelt die zowel aantrekkelijk, 
licht als eenvoudig zijn. De producten zijn vervaardigd uit 
synthetische vezels en zijn gemakkelijk te onderhouden. 

Raphaël Perrier is één van de grote ontwerpers/
kappers van het begin van de 21e eeuw. Hij is vijfvoudig 
wereldkampioen en zijn school leidt kappers over de hele 
wereld op. De vervangende haarwerken met zijn signatuur 
zijn een must-have, een combinatie van ‘Parijse elegantie 
en het comfort van een DS'. 

Aan de hand van zijn superlichte, comfortabele, actuele 
en elegante producten kunnen we kunnen veilig stellen dat 
hij de beste in zijn vak is. De haarwerken zijn vervaardigd 
uit synthetische vezels die bestand zijn tegen de hitte van 
een föhn of krultang, of uit een mengsel van synthetische 
vezels en echt haar van hoogwaardige kwaliteit, of volledig 
uit echt haar.

Deze vervangende haarwerken, in al hun uitvoeringen, 
zijn geschikt voor de meest veeleisende dames onder u. 

Sommige behandelingen, en vooral die van de laatste 
generatie, leiden in mindere mate tot haaruitval. Maar ze 
zullen wel tot gevolg hebben dat uw haar dunner wordt, 
dat het op bepaalde plekken uitvalt en dat het moeilijk 
kambaar wordt. 
‘Take Care of You’ is zich bewust van deze evolutie van 
de therapieën en hun gevolgen en heeft fabrikanten 
gesensibiliseerd om oplossingen aan te bieden. De 
betrokken patiënten beschikken nu over VOLUM'HAIR, 
zeer lichte en comfortabele gedeeltelijke haaraanvullingen. 
Ze zijn vervaardigd uit synthetische vezels of echt haar, 
en gemakkelijk te dragen, waardoor u altijd goed gestyled 
en vooral heel vrouwelijk voor de dag komt.
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Bij het maken van een goede keuze spelen 
verschillende criteria een rol: uw levensstijl, de 
mogelijkheid om het haarwerk al dan niet zelf te 
kunnen onderhouden, het aanpassen van de muts 
aan de grootte van uw hoofd... en nog veel meer. 
Het zou zonde zijn om een verkeerde keuze te 
maken. We willen u warm aanbevelen om contact 
op te nemen met een kapper/pruikenmaker die in dit 
beroep is opgeleid, volgens het kwaliteitshandvest 
van ‘Take Care of You’. Hij kan u helpen het 
vervangende haarwerk te kiezen dat het best aan 
uw behoeften voldoet, uit een ruim assortiment van 
modellen en kleuren, binnen uw budget. U geniet 
van een uitgebreide ondersteuning tot de dag dat 
u uw pruik eindelijk kunt afzetten.

In dit magazine vindt u een niet-uitputtende lijst 
van dergelijke professionals. Wanneer u contact 
opneemt met een ‘Take Care’-partner, weet u zeker 
dat u de service en de ondersteuning krijgt die u 
verdient, daar zorgen wij voor. 

Vergeet ook de tulband niet, een onmisbare 
aanvulling op de pruik. U kunt hem thuis in 
gezinsverband dragen, terwijl u aan het rusten 
bent, in het ziekenhuis tijdens uw behandeling en 
natuurlijk 's nachts. De huidige collecties tulbanden 
zijn erg mooi en zeer succesvol. Ook op dit vlak 
heeft een enorme evolutie plaatsgevonden!

Deze tulbanden uit natuurlijke vezels zijn gemaakt 
van katoen of gecertificeerde bamboevezels, soms 
gemengd met viscose, en bieden veel comfort. 
Sommige modellen hebben zelfs geen binnennaden.

EEN TULBAND IS EEN ESSENTIEEL 
HULPMIDDEL!
Durf kleur bekennen. Er zijn eindeloos veel 

mogelijkheden. Aarzel niet om bij een haarprothesist 
aan te kloppen voor een zeer ruime keuze aan 
tulbanden. 

Bovendien kunt u de tulbanden versieren met 
haarstukjes, zoals: korte halo-haarlokken, lange halo-
haarlokken, een pony of uitgerafelde lok. Dit creëert 
de indruk van eigen haar onder de tulband. ‘Take Care 
of You’ ontwikkelt twee keer per jaar een prachtige, 
aan de seizoenen aangepaste collectie die u snel 
eens moet bekijken. 

EINDELIJK!
Gelukkig vliegt de tijd voorbij en komt er een einde
aan uw behandeling… U kunt weer rustig ademhalen… 
het ergste ligt achter u. Uw uiterlijk en haar hebben 
nog wel even tijd nodig om te herstellen. Uw haar 
zal ongeveer twee maanden na het einde van de 
behandeling opnieuw beginnen groeien. Bij sommige 
langdurige behandelingen kan het veel tijd vragen 
voordat uw haar opnieuw begint te groeien. Hoe beter 
u uw hoofdhuid tijdens de behandeling onderhoudt 
en hydrateert, hoe vlotter uw haar zal teruggroeien.

OOK DEZE MOEILIJKE 
PERIODE GAAT 

VOORBIJ…. 

ZEKER WETEN !
U KUNT MOOI EN 

VROUWELIJK BLIJVEN
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Clinique du Cheveu biedt u een pakket 
aan: BPC shampoo, Lotion HP20 en PCB 
… Deze producten zullen de hergroei 
van uw haar een echte boost geven en 
dat zal niet onopgemerkt blijven!

We kunnen uw haar opnieuw kleuren 
zodra het enkele centimeters lang is. 
Kies voor Clinique du Cheveu-producten 
van natuurlijke oorsprong, maar blijf 
voorzichtig, u moet namelijk eerst even 
testen of u het product verdraagt. Zodra 
u dat wenst, kunnen we uw haar ook 
voor het eerst weer knippen.

Al deze diensten worden u aangeboden 
door uw ‘Take Care of You’-centrum. Ze 
worden in alle discretie uitgevoerd, in een 
besloten sfeer, door een professional die, 
in tegenstelling tot een gewone kapper, 
alle psychologische aspecten van de 
ziekte kent en begrijpt. Hij is dan ook 
de persoon bij uitstek om al uw vragen 
te beantwoorden.

En dan is het zover, de cirkel is rond! 
Uw haar is teruggegroeid en een nieuw 
leven wacht op u. De vereniging ‘Take 
Care of You’ hoopt oprecht dat ze u 
heeft geholpen om deze nare periode 
zo positief mogelijk door te komen. 

GOEDE 
REIS OP WEG 

NAAR UW 
NIEUWE 
LEVEN!



Audrey - Eco Comfort

Henry MARGU 
Kleur: 614H

Léa - Comfort PARIS

Raphaël Perrier

Kleur: 12/26

Alexandra - Comfort PARIS

Raphaël Perrier

Kleur: 24/28

Charlotte - Premium Comfort

Henry MARGU - Effect van echte huid 

Kleur: 4H
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Farrah -  Supreme Comfort

Henry MARGU - Effect van echte huid

Kleur: 614GR

Becky - Premium Comfort

Henry MARGU - Effect van echte huid

Kleur: 88H

Stella - Premium Comfort

Henry MARGU - Effect van echte huid 

Kleur: 12H

Eva - Comfort PARIS

Raphaël Perrier

Kleur: 8/135
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Synthetisch haar
De VOORDELEN

van een pruik...
We moeten u vertellen dat er heel 
wat kwaliteiten van synthetische 
vezels tegen verschillende prijzen 
verkrijgbaar zijn. Sommige vezels 
hebben wel het uiterlijk van echt 
haar, maar beschikken natuurlijk 
niet over de kwaliteiten ervan. 

1. Een pruik is altijd ‘klaar om te 
dragen’. U ziet meteen hoe u 

eruit ziet. Er is een grote keuze 
aan modellen en kleuren:
lokken, donkere wortels, 

zomerblond, flamboyant rood...
Uw pruikenmaker van Take Care 
of You kan de pasvorm van de 
pruik, en ook de snit en styling 

ervan aanpassen.

2. Een pruik is gemakkelijk te
onderhouden.

3. De prijs valt binnen het 
budget dat de meeste 

vrouwen willen uitgeven. 
De prijs van de voordeligste 

producten komt overeen met het 
forfait dat door het ziekenfonds 

wordt terugbetaald.

De NADELEN 
van een pruik...

1. Bij een
lange of gekrulde pruik tot op de 

schouders kunnen de punten gaan 
kroezen en moet u een bezoek aan 

uw pruikenmaker brengen om 
dit te verhelpen.

2. U kunt minder gemakkelijk 
van styling veranderen en u kunt 

dit onmogelijk zelf doen. De 
kwaliteit van sommige synthetische 
vezels gaat achteruit als ze worden 
blootgesteld aan een warmtebron, 

zoals een sigaret, een oven, 
een föhn, enz.



4H

14H

6H

7H 24H/188H 12H

26H 27AH

31H

33H

51 60H

Verkrijgbare kleuren:

1BH

HALO COURT: 4H 
met de tulband Ella 285  

HALO LONG: 4H 
met de tulband Ella 286  

P R O T E C T  S K I N

B E S C H R I J V I N G : 

AAN te brengen onder de pruik. 
Verbetert het draagcomfort 

van bepaalde pruiken
Ook verkrijgbaar in de kleuren 

beige en zwart  
 

Prijs: 17,00 €

V E R K R I J G B A A R  I N  V E R S C H I L L E N D E  K L E U R E N :

4H - 6H - 7H - 8H - 8/14H - 12H - 24H18 - 14H 
- 16H - 27H - 614H - 51 - 60 - 33H 

( z i e  k l e u r e n k a a r t  H e n r y  M A R G U  p . 6 2 )
 

Prijs : 32,00 €
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Lange halo-haarlok & korte halo-haarlok

Perfecte aanvulling op alle hoofddeksels. Halo-haarlokken zijn een 
comfortabel en realistisch alternatief voor pruiken die de illusie van een volle haarbos creëren wanneer 

ze worden gedragen met een hoed, sjaal of tulband ! 

F I J N E  U I T G E R A F E L D E  L O K
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"Deze vrouw draagt 
een pruik! 

Had u het opgemerkt?"

Iris - Premium Comfort

Henry MARGU 

Kleur: 60/101GR



Amber - Eco Comfort

Henry MARGU  -  Effect van echte huid

Kleur: 7H

Lindsay - Premium Comfort

Henry MARGU

Kleur: 10/613GR

Alice - Comfort PARIS

Raphaël Perrier

Kleur: 40
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Ruby - Eco Comfort

Henry MARGU

Kleur: 26H

Lori - Supreme Comfort

Henry MARGU

Kleur: 8/14H

Chloé - Eco Comfort

Henry MARGU

Kleur: 8H
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Echt haar

De VOORDELEN van een pruik...

De pluspunten
1. Een pruik voelt anders bij het aanraken, wij

weten allemaal dat veel vrouwen hun haar graag 
aanraken, bij een pruik van echt haar is er geen verschil.

2. De snit- en stylingmogelijkheden 
zijn al even grenzeloos als de kleurmogelijkheden. 

Houd er rekening mee dat u deze aanpassingen moet 
laten uitvoeren door een in vervangende haarwerken 

gespecialiseerde professional, uw Take Care of You-centrum 
beschikt hiervoor over alle nodige vaardigheden.

3. U kunt met uw vervangende haarwerk in echt haar net 
dezelfde levensstijl hanteren als met uw eigen haar 

en uw kapsel volgens uw stemming en wensen veranderen. 
De kleur kan zoals op uw eigen haren nieuw leven worden 

ingeblazen indien nodig.

De NADELEN van een pruik...

1. Het onderhoud is minder eenvoudig en duurder als
 u het door een professional laat doen.

2. Als het haar per ongeluk nat wordt, raakt het, net zoals
 uw eigen haar, in de war en moet u het opnieuw brushen,
 wat niet het geval is bij synthetisch haar dat altijd netjes 

gestyled blijft.



Sharon - Comfort PARIS

Raphaël Perrier

Kleur: 60

Elsa - Comfort PARIS

Raphaël Perrier

Kleur: 12/14/24

Skylar - Supreme Comfort

Henry MARGU - Effect van echte huid

Kleur: 8/27/33H

Chic - Eco Comfort

Henry MARGU

Kleur: 8/27/33H
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Jane - Comfort PARIS

Raphaël Perrier

Kleur: 8

Gianna - Premium Comfort

Henry MARGU - Effect van echte huid

Kleur: 14H

Grace - Premium Comfort

Henry MARGU - Effect van echte huid

Kleur: 6H

Danielle - Eco Comfort

Henry MARGU

Kleur: 626H
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GEPRIKKELD DOOR DE ROMAN

'De vlecht ’ BESLOOT ‘TAKE 

CARE OF YOU’ DE AUTEUR EEN AANTAL 

VRAGEN TE STELLEN.

INTERVIEW 
Laetitia Colombani november 2020

• Waar komt het idee voor deze roman 
vandaan?

Ik ging samen met een door borstkanker 
getroffen vriendin een pruik kopen. Ze probeerde 
verschillende stijlen uit en koos uiteindelijk voor een 
pruik van echt haar. Ik ontdekte tot mijn verbazing 
dat die in India was gemaakt.

Mijn interesse was gewekt en ik ging op zoek naar 
informatie over de haarhandel in de wereld. Ik was 
een paar jaar eerder diep onder de indruk van een 
documentaire over de tempel van Tirupati in India, 
waar de onaanraakbaren heen reizen om hun haar 
aan de goden te schenken. Dat is het uitgangspunt 
van mijn roman. Ik wilde twee verschillende 
personages creëren, een jonge arbeidster die 
werkt in de werkplaats van haar vader op Sicilië 
en een gerenommeerde advocate in Canada. Ik 
wilde portretten van vrouwen met elkaar versmelten 
en laten zien hoe vrouwen over de hele wereld 
vandaag nog steeds worden gediscrimineerd.

• Wou u een specifieke boodschap 
overbrengen?

Mijn boek is geen boek met een boodschap, het is 
eerder een eerbetoon aan vrouwen, aan hun moed. 
En ook een eerbetoon aan mijn zieke vriendin. 
Vrouwen over de hele wereld moeten vandaag de 
dag vechten. Mijn heldinnen komen uit drie landen 
(India, Italië en Canada), van drie verschillende 
continenten. Ze hebben niet dezelfde religie en 
spreken niet dezelfde taal. Maar er is één detail 
dat hen samenbrengt.

Ik wilde elke keer opnieuw laten zien met welke 
moeilijkheden ze te maken krijgen, ook in Canada, 
in Montreal, door het ‘glazen plafond’ dat hen ver-
hindert bepaalde beslissingsniveaus te bereiken.

• Bent u, zonder indiscreet te willen zijn, activiste 
in een vrouwenbevrijdingsbeweging ?

Ik maak geen deel uit van een bepaalde beweging. Ik ben 
natuurlijk feministe. Ik verlang naar een meer gelijke en 
eerlijkere wereld voor vrouwen. Mijn roman is feministisch 
en zelf ben ik ook feministe, ook al kan ik mezelf niet 
terugvinden in bewegingen die agressief zijn of geweld 
gebruiken. Ik geloof wel dat de samenleving zal veranderen 
als mannen en vrouwen elkaar de hand reiken voor een 
eerlijkere en meer gelijke samenleving. Er wordt vaak 
gezegd dat mijn roman feministisch is, en dat kan ik 
beamen. Het belangrijkste is dat vrouwen hun stem laten 
horen en dat ze strijden voor toegang tot meer vrijheid 
en meer gerechtigheid. Ik zal altijd campagne voeren in 
die richting. En er zijn ook mannen vrouwen graag willen 
helpen bij het verdedigen van hun rechten.

• U hebt, op basis van deze roman, ook een album 
voor kinderen uitgebracht ?

Ja, het gaat om een kinderalbum waarin ik me concentreer
op de Indiase samenleving. Het heet: ‘La tresse ou le voyage 
de Lalita’. In dit boek behandel ik de Indiase samenleving 
en laat ik aan het einde een grote wereldkaart zien die het 
pad voorstelt dat het haar van de kleine Lalita en Smita 
heeft afgelegd. Ik wilde dit verhaal met kinderen delen 
omdat het gaat over het belang van naar school gaan.
Naar school gaan is een voorrecht. Er zijn veel landen in 
de wereld waar kinderen, vooral kleine meisjes, niet naar 
school gaan. We hebben dit album in samenwerking met 
Amnesty International bewerkt, om het belang van onderwijs 
voor kleine meisjes in de verf te zetten.
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• Voor dit album hebt u samengewerkt met een 
illustratrice. Kende u haar ?

Nee, ik kende Clemence POLLET niet persoonlijk. Ik had 
al verschillende albums gelezen die ze had geïllustreerd 
- als moeder van een jonge dochter had ik thuis enkele 
geweldige albums van haar liggen. Ik besloot om contact 
met haar op te nemen. We begonnen samen te werken 
en op dit moment werken we aan een ander project. We 
werken momenteel aan een aanpassing van mijn tweede 
boek ‘Het vrouwenpaleis’, uitgebracht in 2019. Het is 
onze bedoeling om er een album voor kinderen van te 
maken. Het wordt in het voorjaar uitgegeven. Clémence 
heeft veel talent; ze was nog nooit in India geweest, maar 
heeft er veel over geleerd en gelezen. Ik ben bijzonder 
tevreden over het resultaat, over de kleuren.

• Uw boeken zijn beschikbaar in boekhandels 
en op internet ?

In de coronaperiode zijn de boeken met de optie click 
en collect beschikbaar in boekhandels en natuurlijk op 
internet.

• Is uw roman ‘De vlecht’ vertaald?

Ja. Twee jaar lang heb ik de wereld rondgereisd en mijn 
boek overal voorgesteld, in China, Peru, Hongarije,... Ik 
was zelf verbaasd dat het boek zo'n succes was. Het lijkt 
wel magie. Het is vertaald in 40 talen. Voor onze Belgische 
vriendenhet is beschikbaar in het Frans en Nederlands.

• U had ook het idee om een film te maken geba-
seerd op de roman ‘De vlecht’. Hoe staat het 
daarmee ?

Het project bevindt zich intussen in de laatste fase van 

de financiering. De opnames zijn gepland voor mei 2021. 
Dit is natuurlijk onder voorbehoud omdat we vanwege de 
coronacrisis niet met zekerheid weten of alles volgens plan 
zal verlopen. De opnames zouden in de lente plaatsvinden 
in Italië, in de herfst in Canada en de volgende winter 
in India. Als alles goed gaat... Het opzetten van de 
financiering duurde lang, omdat het om een coproductie 
tussen Frankrijk, Canada, Italië en India gaat.

• Hebt u nog andere projecten ?
Ik heb in 2019 een tweede boek uitgebracht, ‘Het vrou-
wenpaleis’. We werken momenteel aan de lancering van 
het album voor kinderen. Het boek wordt momenteel 
aangepast tot een televisieserie. En ik ben een nieuwe 
roman aan het schrijven in afwachting van de opnames 
van ‘De vlecht’. 

Zoveel projecten... ! 
U hebt een ongebreideld optimisme! 
Bedankt voor uw tijd.

De auteur is scenarioschrijver, regisseur en actrice en 
‘De vlecht’ is haar eerste roman.

De roman vertelt een heel mooi en aangrijpend verhaal 
en als je eenmaal bent beginnen lezen, is het moeilijk om 

te stoppen. 

Het gaat om het avontuur van drie vrouwen, van drie 
levens, op drie continenten, die dezelfde drang naar 
vrijheid koesteren. Het is een verhaal met harde en 

zachte kanten. Het is een aanrader voor vrouwen met 
kanker, zorgverleners en iedereen die hen helpt zichzelf 

te overtreffen. 

‘Take Care of You’ adviseert dit boek omdat het een 
boodschap van wilskracht, menselijkheid en hoop met 

ons deelt. 

We zullen uw opmerkingen op onze website plaatsen: 

www.takecareofyou.be



Madilyn - Premium Comfort

Henry MARGU

Kleur: 7H

VIOLET - Supreme Comfort

Henry MARGU

Kleur: 130H

(Pruik geknipt & gestyled)

Jules  -  Eco Comfort

Henry MARGU 

Kleur: 26H
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Marnie  -  Eco Comfort

Henry MARGU 

Kleur: 14H

Adèle  - Comfort PARIS

Raphaël Perrier

Kleur: 8/135

Dylan  - Eco Comfort

Henry MARGU 

Kleur: 24H18

Kendall  - Premium Comfort

Henry MARGU  - Effect van echte huid

kleur: 7H
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Monica  -  Premium Comfort

Henry MARGU - Effect van echte huid

Kleur: 626H

Holly  - Eco Comfort

Henry MARGU

Kleur: 14H

Summer  - Premium Comfort

Henry MARGU

Kleur: 626H

Hayden  - Premium Comfort

Henry MARGU - Effect van echte huid

Kleur: 8/14H
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Athèna  - Premium comfort

Henry MARGU - Effect van echte huid

Kleur: 8H

Clara  -  Comfort PARIS

Raphaël Perrier 

Kleur: 14/24

Sabrina -  Premium Comfort

Henry MARGU

Kleur: 131GR

Lina  -  Comfort PARIS

Raphaël Perrier

Kleur: 12
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Opzetten van de pruik
Zet uw pruik van voren naar achteren op zoals een 
muts. Plaats de nek perfect en controleer de ruim-
te tussen de wenkbrauwen en rand van uw voor-
hoofd (3 tot 4 vingers). Plaats de pads op de slapen 
en controleer of ze mooi symmetrisch zijn. Gebruik 
het CAPI'M-hulpmiddel voor meer comfort. Leg 
het kapsel met uw vingers in de plooi.

Onderhouden van de vezels
Pruiken worden voorzichtig met de hand onderhou-
den in koud water met behulp van de producten die 
aangeboden worden in onze specifieke verzorgings-
pakketten. Spoel overvloedig en wring de pruik heel 
zachtjes uit met een handdoek voordat u deze op de 
aangepaste pruikenhouder plaatst.

Tips

Optioneel !

P A K K E T  H e n r y  M A R G U 
-  4 4 , 9 0 €
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Uw haar onderhouden

Verzorging speciaal ontwikkeld voor het 
verzorgen van SYNTHETISCHE VEZELS
• Zachte shampoo, 200 ml 
• Verzorgende balsem, 200 ml 
• Stylingspray 150 ml 

Capi'M - €8,90
Het ideale accessoire voor het positioneren van het haarwerk of 
de tulband.



Pruikenhouder - 8,00€

1 2

4

5

3
6 7
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UNIVERSEEL PAKKET - 44,90€

Voor alle soorten echt en synthetisch haar
• Shampoo, 200 ml 
• Zachte haarmelk, 200 ml 
• Opvouwbare borstel

Draag uw pruik dagelijks zoals u zelf wil en afhankelijk van uw sociale 
leven. Als uw pruik nat wordt van de regen behoudt hij zijn vorm... 

En ja, zelfs beter dan uw eigen haar. Draag de pruik niet tijdens rust-
momenten, de pruik kan immers beschadigd raken wanneer u met uw 
hoofd op een kussen steunt. We adviseren u om tijdens deze rustmo-
menten een tulband te dragen. Slaap niet met uw pruik op, hiervoor 
zijn specifieke slaapmutsen voorzien, die u het nodige comfort bieden.

Plaats uw pruik ‘s nachts op een  pruikenhouder, zo behoudt de 
pruik zijn vorm en is hij ‘s ochtends klaar voor gebruik. Vraag voor 
de plaatsing en het bepalen van de hoogte op het voorhoofd naar het 
CAPI'M-hulpmiddel aan uw pruikenmaker. Met dit heel eenvoudige 
en kleine hulpmiddel kunt u ook thuis uw haarwerk correct opzetten.

PRUIK IN 
SYNTHETISCH HAAR 

Wassen: U kunt uw pruik één keer per 
week wassen. U doet dit best 's avonds omdat 
u op een groot deel van het synthetische 
haar geen föhn of een andere warmtebron 
mag gebruiken. Zo is de pruik 's ochtends 
droog en kunt u deze opnieuw dragen, zoals 
geïllustreerd met het Henry MARGU-pakket.

Na het opzetten van de pruik kunt u op 
dagelijkse basis een speciale spray gebruiken 
die geschikt voor het type vezels en die het 
haar beschermt, ontgeurt en ontwart. Gebruik 
een borstel of een houten kam om kroezen te 
voorkomen en uw pruik er gedurende de hele 
periode van uw behandeling goed uit te laten 
zien.

WAARSCHUWING: Alle halflange, lange of gekrulde pruiken 
zijn onderhevig aan beschadiging en ook bij wrijving met kleding 
kunnen pruiken beschadigd raken: licht kroezen aan de haarpunten, 
verwarde haren... En dit is normaal, het volstaat om uw pruik voor 
onderhoud binnen te brengen bij uw haarprothesist. Daarna zal de 
pruik opnieuw in een onberispelijke staat verkeren gedurende de 
volgende weken, op voorwaarde dat u er voldoende zorg  aan besteedt.

PRUIK IN 
ECHT HAAR

Houd er rekening mee dat een pruik in echt 
haar net zoals uw eigen haar zal reageren, 
en dus ook gevoelig is voor vocht. Zet de 
pruik niet op terwijl u onder de douche 
staat. Vermijd vochtige zones... Uw pruik zal 
geen schade oplopen, maar uw kapsel zal 
er onverzorgd uitzien. Gebruik dagelijks de 
aanbevolen vochtinbrengende spray en style 
de pruik met een borstel of een houten kam, 
wat het beste gaat.

Gebruik dagelijks de aanbevolen Leave-
On vochtinbrengende spray (pakket éternité) 
en style met een borstel of houten kam, wat 
het beste gaat. Voor het aanpassen van de 
styling mag u de hulpmiddelen gebruiken die 
u normaal voor uw eigen haar gebruikt, maar 
alleen als u heel voorzichtig bent... want ja, dit 
haar groeit niet terug. 

Dit is een echt voordeel van pruiken in echt 
haar: u kunt dezelfde levensstijl hanteren als 
met uw eigen haar en uw kapsel naar behoefte 
veranderen, maar u moet wel heel voorzichtig 
zijn om uw pruik in goede staat te houden en 
er lang van te genieten.

1. Rechthoekige houten borstel (€25) 2. Kleine houten borstel (€22) 
3. Opvouwbare borstel (€9,90) 4. Grote houten kam (€19) 5. Kleine houten kam (€16)  

6.Hoofd in piepschuim (€18) 7. Kleine bankschroef (€30)

PAKKET ÉTERNITÉ - 51,00€
Drie behandelingen speciaal ontworpen voor het 
onderhouden van echt haar 
• Siroco zachte en voedende shampoo, 200 ml 
• Alizé verzorgende crème, 200 ml 
• Leave-On beschermende en vochtinbrengende spray, 

150 ml 



R A P H A Ê L  P E R R I Ë R  P A K K E T  -  5 1 , 0 0 €
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Stylingoefeningen en prototypes

Eventueel met vervangende haarwerken van Raphaël Perrier

Wassen en stylen: normaal één keer per week, 
maar in bepaalde gevallen en afhankelijk van het 
gebruik kunt u langer wachten. Aan u om dit te 
beslissen.

Uw haarprothesist kan zich hiermee bezighouden, 
hij kent zijn vak en zal zijn werk doen op basis 
van de geldende regels en in alle discretie, in 
een privésalon. U kunt ook zelf instaan voor het 
onderhoud van uw haarwerk als u hier goed in bent, 
en voorzichtig en geduldig bent. In dit geval hebt 
u de hulpmiddelen nodig: hoofd in piepschuim, 
kleine bankschroef, bevestigingsspeld, borstel…

We adviseren u om uw haarprothesist te vragen 
om dit de eerste keer samen met u te doen. 
Waarschuwing: vraag dit niet aan een kapper die 
de specifieke opleiding niet heeft gevolgd. Door 
een onjuist uitgevoerde wasbeurt kan de pruik 
definitieve schade oplopen… En in dit geval kunt 
u geen beroep doen op de garantie. U moet het 
specifiek hiervoor voorziene onderhoudspakket 
(bijvoorbeeld Raphaël Perrier-pakket) gebruiken, 
hoewel andere producten mogelijk uitstekend zijn 
voor uw eigen haar, kunnen ze de knopen losmaken 
waarmee het echte haar aan de basis is bevestigd, 
waardoor de haren uitvallen. Ook in dit geval kunt 
u geen beroep doen op de garantie…

Voor het onderhouden van haarwerken uit
hogetemperatuurvezels of echt haar
• Zachte shampoo, 200 ml 
• Verzorgende balsem, 200 ml 
• Stylingspray 150 ml 



Verenigingen & nuttige sites

WWW.SIONCOLOGIE.BE

contact@sioncologie.be

WWW.VVRO.BE
VVRO – Vereniging 
Verpleegkundigen 

Radiotherapie en Oncologie

VVRO-secretariaat
C. Heymanslaan 10 - 9000 GENT

Telefonisch zijn we 
bereikbaar op volgende 

nummer: 0470/ 58.88.25
Secretariaat.VVRO@uzgent.be

WWW.VVRO.BE

gso.symposium@gmail.com
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SIO is een 
non-profitorganisatie die in 

1984 werd opgericht met als 
doel de verpleegkundige zorg 
in de oncologie te verbeteren. 
Momenteel streeft SIO vooral 
naar een kwaliteitsverbetering 
van de verpleegkundige zorg in 
de verschillende domeinen van 

de oncologie (hematologie, 
radiotherapie, screening, 

oncopediatrie, oncogeriatrie, 
palliatieve zorg, enz.).

GSO asbl 
(Groep oncologische 

zorgverleners)

WWW.CANCER.BE
Sinds 1924 is de 

Stichting tegen Kanker 
één van de belangrijkste 
spelers in de strijd tegen 

kanker op nationale 
schaal in België.

Think Pink is de 
nationale campagne 
ter bestrijding van 

borstkanker en vecht 
elke dag voor mensen 
die met de ziekte leven 

en hun families.

Cancerinfo is een infor-
matieve en ondersteunende 

telefoonlijn voor iedereen die 
direct of indirect door kanker 

wordt getroffen.

Bel gratis 0800 15801, 
elke werkdag 

van 9.00 tot 18.00 uur.

De sociaal schoonheidsspe-
cialiste biedt zorg, esthetisch en 

welzijnsadvies om de begunstigden 
een beter gevoel van eigenwaarde 

te geven en om een   positieve 
houding ten opzichte van de ziekte 

te behouden of te ontdekken. 
Dankzij de vereniging Le Temps 

d'un Instant is sociaal-esthetische 
zorg gratis of tegen lagere kosten 

aangeboden.

WWW.THINK-PINK.BE BEL  NA AR
0 8 0 0  15  8 01

WWW.ESTHETIQUESOCIALE.BE
Le Temps d'un Instant asbl

Leuvensesteenweg 479
1030 Brussel

Tel.: 02 736 99 99

vzw Think Pink
Researchdreef 12

1070 Brussel

 Le Temps d'un Instant asbl
Cedrine Gorreux
0495 18 19 70

ced31@hotmail.com 



AVANT

APRÈS
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HAARTOEVOEGINGEN
Niet alle chemotherapiebehandelingen veroorzaken altijd 
volledig haarverlies.

Na bepaalde langdurige specifieke behandelingen of 
tijdens behandelingen na een terugval is het mogelijk 
dat uw haar zeer langzaam en in zeer beperkte mate 
teruggroeit.

Ons uiterlijk is tegenwoordig van doorslaggevend belang 
voor onze sociale en professionele relaties. Stijlvol haar 
versterkt uw zelfbeeld. Het helpt u uw zelfvertrouwen 
terug te winnen. 

Haartoevoegingen zijn geen pruik, Het is een 
gedeeltelijke haarprothese die bedoeld is om diffuse of 
androgene haaruitval bij vrouwen te verhelpen.

Haartoevoegingen zijn haarstukjes die worden gemengd 
met het eigen haar om snel en discreet volume en 
dichtheid te creëren. 

De Volum'Hair haartoevoeging is een net of een lichte 
tule voorzien van natuurlijk haar. Het hulpmiddel kan heel 
gemakkelijk worden bevestigd en zorgt op natuurlijke 
wijze voor een vollere haarbos. Deze comfortabele en 
lichte oplossing is compleet onopvallend.

Lisa's getuigenis:

‘Ik ben een jonge vrouw die helaas 
al vanaf mijn 15e aan haaruitval 
leidt. Ik heb een haartoevoeging 
aangeschaft, en het is werkelijk de 
oplossing waar ik al zolang naar 
op zoek was. Ik heb alle mogelijke 
behandelingen doorlopen (injecties, 
zalven, gespecialiseerde UV-
stralen, meerdere medicamenteuze 
behandelingen, psychologische 
follow-up, ...). 

Op mijn 24e ben ik overgeschakeld op 
de oplossing van de haaraanvullingen. 
Het heeft me veel tijd gekost om een 
passende haartoevoeging te vinden. 
Het was niet gemakkelijk, maar het 
is me gelukt dankzij het goede advies 
van een instituut gespecialiseerd in 
haaraanvullingen en vervangende 
haarwerken. We zitten graag aan 
ons haar! Een aangenaam gevoel bij 
het aanraken, dat is volgens mij het 
belangrijkste bij de zoektocht naar 
een passende haartoevoeging. 

En toen was er plots die radicale 
verandering in mijn leven, ik vond 
de ideale haartoevoeging. Ik voel 
me vrouwelijker, ik heb meer 
zelfvertrouwen.
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VOOR VOOR VOOR

NA NANA

Haartoevoegingen, 
een haarstukje 

dat met uw haar wordt 
gemengd.

Het zorgt voor volume 
en dichtheid 

en dat in alle discretie.
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Regal  - Henry MARGU

Kleur: Chocolade

Splendor  - Henry MARGU

Kleur: Cappuccino

Ultra  - Henry MARGU

Kleur: 7H

Secret  - Henry MARGU

Kleur: 12AH

Lux  - Henry MARGU

Kleur: Cappuccino

Delight  - Henry MARGU

Kleur: 7H

HAARTOEVOEGINGEN 
TOPPERS
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EEN ONDETECTEERBARE 
BONDGENOOT VOOR 
UW SCHOONHEID
De topper, de oplossing bij 
ernstig haarverlies.
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www.lecheveu.be/nl
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We besteden veel aandacht aan de 
kwaliteitsnormen en alle materialen 
voldoen aan de strengste eisen. 

De stoffen zijn geselecteerd vanwege 
de zachtheid die ze verschaffen aan 
de hoofdhuid, die soms op de proef 
wordt gesteld door de chemotherapie. 
In lijn met onze ethisch en ecologisch 
verantwoorde waarden produceren we 
uitsluitend in Europa. 

Een groot deel van onze collectie is 
gemaakt van natuurlijk materiaal zoals 
hoogwaardig bamboe. Dit materiaal 
heeft als voordeel dat het niet vervormt.

Welke waarden hanteren we bij de 
ontwikkeling van uw tulband? Alle gebruikte stoffen voldoen aan de 

Europese normen en worden zeer goed 
verdragen, zelfs door een gevoelige 
hoofdhuid.

Voor delicate stoffen zoals zijde wordt 
handwas in koud water sterk aanbevolen. 
Voor andere stoffen, zoals katoen, wordt 
wassen op 30° aanbevolen.

- De stof niet uitwringen t i jdens 
het drogen, anders kan de tulband 
vervormen. 

- Niet strijken.

Hoe was ik mijn tulband?

Ontdek 
meer tulbanden
Raadpleeg onze catalogus 

online op ...

Katoen: Onze hoofdbanden en mutsen 
zijn gemaakt van katoen geproduceerd 
onder het OEKO-TEX® Standard 
100-label, een katoen zonder sporen 
van chemicaliën en in overeenstemming 
met de wettelijke richtlijnen.

BAMBOE: Agressieve behandelingen, 
huidproblemen, haaruitval… Als u 
met een dergelijke beproeving wordt 
geconfronteerd, is een vleugje zachtheid 
en comfort altijd welkom. Daarom hebben 
we bamboestof voor onze tulbanden 
gebruikt. Een moderne stof, met heel 
wat kwaliteiten en vooral een uitzonderlijk 
zacht gevoel.

De verschillende materialen

De prijzen variëren naargelang de 
modellen en de gebruikte materialen. 

Ze variëren van € 19,90 tot € 64,00. 
In alle prijsklassen is er een zeer 
ruime keuze.

Wat is de prijs van een tulband?



Kelly  - Premium Comfort

Henry MARGU -Effect van echte huid

Kleur: 27/26H

Trish - Eco Comfort
Henry MARGU - Zachte binnenkant

Kleur: 5H

Peyton  - Premium Comfort

Henry MARGU - Effect van echte huid

Kleur: 31H

Tiffany  - Eco Comfort

Henry MARGU 

Kleur: 8H
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Brooklyn  - Eco Comfort
Henry MARGU 

Kleur: 31H

Noami - Premium Comfort

Henry MARGU

Kleur: 5H

Nora  - Supreme Comfort

Henry MARGU 

Kleur: 8/27/33H
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Zoé  - Comfort PARIS

Raphaël Perrier

Kleur: 12

Ella  - Eco Comfort

Henry MARGU - Zachte binnenkant

Kleur: 8/27/33H

Harper  - Eco Comfort

Henry MARGU

Kleur: 14H

Visage  - Supreme comfort

Henry MARGU

Kleur: 626H

56 | Magazine



Faith  - Eco Comfort

Henry MARGU - Effect van echte huid

Kleur: 8/27/33H

Margot  - Comfort PREMIUM

Raphaël Perrier

Kleur: 24/28
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Haaruitval na een medische 
behandeling voor kanker is 
één van de meest gevreesde 
bijwerkingen. Er zijn echter nog 
bijwerkingen, die we hieronder 
stuk voor stuk zullen behandelen. 
Houd er rekening mee dat niet 
alle patiënten deze bijwerkingen 
ervaren. Dit alles hangt af van 
de behandelprotocollen die 
zijn voorgeschreven door hun 
oncoloog en van hun fysieke 
toestand. Met ons advies 
kunnen we niet alle bijwerkingen 
tegengaan, maar we kunnen 
ze wel sterk verlichten. Hopelijk 
ervaart u op die manier wat 
comfort om uw behandelingen 
soepeler te laten verlopen. U kunt 
naar uw schoonheidsspecialiste 
gaan, maar vergeet niet haar op 
de hoogte te brengen van uw 
behandeling. En weet dat er ook 
gecertificeerde oncologische 
schoonheidsspecialisten bestaan.

LICHAAMSVERZORGING

2. LE SOIN CARESSE - €26,00
HYDRATERENDE 
LICHAAMSMIST 
Hydratatie is van essentieel belang 
omdat chemotherapie,
radiotherapie, hormoontherapie 
en immunotherapie uw huid doen 
uitdrogen en oncomfortabel laten 
voelen. De Ozalys hydraterende 
lichaamsmist hult uw hele lichaam 
in slechts luttele seconden in een 
heerlijk parfum, en dat zonder 
moeite, zonder beperkingen, 
zonder wrijven, zonder masseren, 
met één enkel gebaar. 

3. LE SOIN DOUCEUR - €15,00
DOUCHE- EN 
HOOFDHUIDCRÈME
Hoewel douchen een moment 
van weldaad zou moeten zijn, lijkt 
het soms eerder een beproeving, 
Ozalys douchecrème reinigt 
zachtjes, kalmeert en verschaft 
comfort. Een 2-in-1 product om 
het gebruik van shampoo op uw 
blote hoofdhuid te vermijden. Het 
romige schuim verschaft u een 
aangename zintuiglijke ervaring. 
Zijn ingrediënten omhullen u met 
een delicate geur en prikkelen uw 
geurzin.

GELAATSVERZORGING

1. LE SOIN PRÉCIEUX - €28,00
HYDRATERENDE 
GELAATSCRÈME VOOR 
DAG & NACHT
Hydratatie is van essentieel belang 
omdat u huid het hard te verduren 
krijgt tijdens de behandelingen. 
De Ozalys gelaatscrème voor dag 
en nacht voedt en kalmeert in één 
enkele behandeling, met één enkel 
gebaar. Uw huid wordt opnieuw 
gehydrateerd, krijgt weer glans, 
soepelheid en tonus, waardoor 
deze eenvoudige en complete 
behandeling een waardevolle 
bondgenoot wordt in uw dagelijkse 
leven.

- Advies -
Bepaalde chemische stoffen van 
de behandeling transformeren de 
beschermfilm van uw huid. Bepaalde 
actieve ingrediënten kunnen tot een 
ongecontroleerde melanineproductie 
leiden (pigmentvlekken). Stel uzelf tijdens 
de behandelingen niet bloot aan de zon. 
Vermijd antirimpelverzorging, scrub of 
permanente make-up. Houd uw huid 
voortdurend gehydrateerd. Vermijd 
het gebruik van antirimpelcrèmes, 
deze bevatten actieve ingrediënten die 
mogelijk allergeen zijn. Breng tijdens uw 
behandeling een hydraterende, voedende 
en beschermende verzorging aan.

 

LICHAAMSVERZORGING

4. LE SOIN ONCTUEUX - €16,00
DEODORANTCRÈME 
Het verzorgen van uw oksels 
wordt moeilijker tijdens en na 
kankerbehandelingen. Daarom is 
het belangrijk om een geschikte 
deodorant te kiezen. Ozalys 
deodorantcrème helpt u elke 
dag opnieuw zelfverzekerd 
voor de dag te komen. Deze 
crèmebehandeling biedt comfort, 
hydratatie, flexibiliteit en kalmeert 
de gevoelige huid. Hij is subtiel 
geparfumeerd en neutraliseert 
effectief en duurzaam slechte 
geuren. 

- Advies -
Uw huid moet net zoals uw gezicht 
soepel blijven, daarom is hydrateren 
van cruciaal belang. Vermijd over-
matig geurende douchegels en kies bij 
voorkeur voor een reinigingsproduct op 
oliebasis. Vermijd sessies in de sauna of 
hamam tijdens uw chemotherapiebe-
handeling, ze kunnen lichte brandwon-
den op de huid veroorzaken, met het 
nodige ongemak tot gevolg.
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VERZORGING VAN DE 
HANDEN, VOETEN & 
NAGELS

5. LE SOIN ABSOLU - €19,00
VOCHTINBRENGENDE 
CRÈME VOOR HANDEN, 
VOETEN EN NAGELS
Handen, voeten en nagels worden 
zwaar belast door bepaalde 
vormen van chemotherapie, die 
soms meer dan lichte ongemakken 
met zich meebrengt. Daarom is 
een goede dagelijkse verzorging 
van essentieel belang. Ozalys 
hand- en voetcrème kalmeert, 
hydrateert en voedt in één enkele 
behandeling, in één enkel gebaar. 
Deze behandeling hult u in een 
zijdezachte cocon en verschaft een 
ultiem gevoel van comfort. 

- Advies -
Uw nagels kunnen breken, lijntjes 
of groeven gaan vertonen, gevoelig 
worden,... Sommige behandelingen 
hebben een fotosensibiliserend effect, 
het is dan ook niet ongebruikelijk dat 
uw nagels zwart worden, loslaten of in 
sommige gevallen zelfs afvallen. Het 
wordt ten zeerste aanbevolen om geen 
kunstnagels in gel of hars, met of zonder 
tips, te gebruiken, noch semi-perma-
nente nagellak die de situatie alleen 
maar verergert. Houd er rekening mee 
dat ultraviolette stralen de achteruitgang 
van de nagels versnellen, aangezien 
bepaalde actieve ingrediënten gebruikt 

 

tijdens chemotherapiebehandelingen 
fotosensibiliserend zijn. 
Vermijd ook het knippen van uw nagels, 
gebruik idealiter een metalen vijl die 
u tussendoor desinfecteert, hetzij met 
een hydroalcoholische lotion, hetzij door 
deze onder te dompelen in een desin-
fecterend middel.
Knip uw nagelriemen niet om minuscule 
verwondingen te voorkomen. Gebruik 
in plaats daarvan een nagelriemschijf en 
vergeet niet om uw nagels te 
hydrateren.

VERZORGING VAN DE 
HOOFDHUID

6. LE SOIN UNIQUE - €18,00
MILDE SHAMPOO
Uw haar en hoofdhuid worden 
op de proef gesteld door de 
verschillende behandelingen 
tegen kanker, met verschillende 
effecten tijdens de verschillende 
stadia. De Ozalys shampoo voldoet 
met één enkele behandeling aan 
al uw behoeften in dit opzicht. 
De shampoo is mild voor uw haar 
en kalmeert uw hoofdhuid. De 
unieke verzorging maakt uw haar 
zijdezacht, laat het subtiel geuren 
en vergemakkelijkt tegelijkertijd 
het ontwarren. Het romige schuim 
van deze shampoo versterkt en 
omhult het haar en laat zelfs het 
allerdofste haar opnieuw glanzen. 

VERZORGING VAN DE 
HOOFDHUID

7. LE SOIN RÉCONCILIANT - €32,00
ZACHTE MELK VOOR DE 
HOOFDHUID
Chemotherapie kan leiden tot haaruitval. 
Het dragen van pruiken, mutsen en 
hoeden maakt uw hoofdhuid echter 
gevoelig en oncomfortabel. Daarom is 
het van essentieel belang om uw blote 
hoofdhuid dagelijks te verzorgen. Het is 
ook een manier om uzelf met uw toestand 
te verzoenen.
De zachte melk voor de hoofdhuid 
kalmeert en hydrateert onmiddellijk.
De Ozalys herstellende verzorging verstrekt 
de nodige voedingsstoffen voor uw haar, 
om u op een stralende toekomst voor te 
bereiden.  
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VERZORGING VAN DE 
SLIJMVLIEZEN

8. LE SOIN DÉLICAT - €18,00
REINIGINGSCRÈME 
VOOR INTIEME HYGIËNE 
Door chemotherapie, radiotherapie, 
hormoontherapie, immunotherapie 
kunnen de slijmvliezen in uw vagina 
kwetsbaar, droog en geïrriteerd 
aanvoelen. Daarom is de keuze voor 
een geschikte intieme hygiënische 
behandeling van essentieel belang. 
Ozalys reinigingscrème wast zachtjes 
de intieme zone, kalmeert en beperkt 
het gevoel van droogheid. Deze 
filmvormende ingrediënten bootsen 
de hydrolipidenfilm na en verschaffen 
zo een onmiddellijk en langdurig 
gevoel van comfort. 

9. LE SOIN ESSENTIEL - €12,00
ZACHTE TANDPASTA
Chemotherapie heeft een 
onmiskenbare invloed op uw 
mondslijmvlies, waardoor uw smaak 
wordt beïnvloed. Daarom is de keuze 
voor een geschikte tandpasta van 
essentieel belang.
Ozalys tandpasta kan veilig na elke 
maaltijd worden gebruikt zonder de 
slijmvliezen van uw tandvlees aan te 
tasten.
De essentiële verzorging reinigt 
zachtjes, en verschaft frisheid en 
comfort.
De zoete munt- en gembersmaak 
werd speciaal gekozen om 
mondhygiëne en welzijn met elkaar te 
verzoenen.

10. LE SOIN CONFORT - €15,00
MONDWATER
Uw mond wordt verzwakt tijdens 
behandelingen tegen kanker. 
Daarom is deze behandeling op elk 
moment een onmisbare bondgenoot. 
Ozalys mondwater kan na elke 
maaltijd worden gebruikt om uw 
mondslijmvlies te versterken. De 
comfortverzorging vormt een 
versterkende film, hydrateert u 
op dagelijkse basis en verzacht en 
kalmeert. Hij brengt verfrissing op een 
zachte manier en draagt duurzaam bij 
aan uw mondhygiëne.

 



Candace  - Premium Comfort

Henry MARGU

Kleur: 626H

Manon  -  Comfort PARIS

Raphaël Perrier

Kleur: 14/24
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Subtiele nuances
en Haute Coiffure

De haarkleuren van Raphaël Perrier zijn niet 

willekeurig gekozen, ze weerspiegelen perfect de 

actuele trends van de Haute Coiffure.

Er is baanbrekend werk verricht om kleuren te 

verkrijgen die aansluiten bij de actuele trends, in 

het bijzonder dankzij zeer subtiele worteleffecten 

voor een natuurlijk en licht resultaat.



KLEURKAARTEN
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NEW

NEW



— 37
G RIJZEND 

LICHTB RUIN

— 40
G RIJZEND 

DONKE RB RUIN

— 44
DONKE RG RIJS

— 12/14
LICHTB RUIN MET 
LOKKEN

— 33
DONKE RB RUIN MET 
MAHONIEB RUINE 
LOKKEN

— 33/32
MAHONIEB RUIN MET 
RODE LOKKEN

— 32
MAHONIEB RUIN

— 1
ZWART

— 4/6
ROODB RUIN

— 4/135
ROODB RUIN MET 
LOKKEN

— 8/135
KARAMEL CHOCOLADE

— 12
LICHTB RUIN

— 12/14/24
LICHTB RUIN MET EEN 
GOUDEN 

— 14/24
DONKE RBLOND MET 
KOPE REN LOKKEN 
MET EEN GOUDEN 
GLOED

— 12/26
LICHTB RUIN MET 
ASG RIJZE LOKKEN

— 1/8
OMB RE CHOCOLADE

— 28
PLATINA

— 24/26
BLOND MET EEN 
GOUDEN GLOED MET 
LOKKEN

— 24/28
BLOND MET EEN 
GOUDEN GLOED  

— 8
CHOCOLADE B RUIN

— 8/27GR
NIEUWE KLEU R

— 24/28GR
NIEUWE KLEU R

— 48
MIDDENG RIJS

— 60
WIT 

KLEURKAARTEN
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R a p h a ë l  P e r r i e r  k l e u r e n k a a r t ,  e r  i s  b a a n b r e k e n d  w e r k  v e r r i c h t  o m  k l e u r e n  t e 
v e r k r i j g e n  d i e  a a n s l u i t e n  b i j  d e  a c t u e l e  t r e n d s  v a n  d e  H a u t e  C o i f f u r e ,  i n  h e t

 b i j z o n d e r  d a n k z i j  z e e r  s u b t i e l e  w o r t e l e f f e c t e n  v o o r  e e n  n a t u u r l i j k  e n
 l i c h t  r e s u l t a a t .

De eerste geur ontworpen voor door
 kanker getroffen vrouwen.

Het Ozalys-elixer
Geparfumeerd water - 59,00€



www.takecareofyou.be

Verdeler België & Luxemburg
EliteCoiff - Rue de Plomcot 6A - 6224 FLEURUS

Tel. +32 (0)71 811 996 - info@elitecoiff.be - www.elitecoiff.be

Haarinstituut en partner van Take Care of You


