
“
“Tijdens de corona-uitbraak  

kregen wij steeds meer aanvraag  
van mannen en vrouwen met  

extreem haarverlies door corona.”

Extreem haarverlies door corona
Willeke: “Tijdens de corona-uitbraak kregen wij steeds meer 
aanvraag van mannen en vrouwen met extreem haarverlies door 
corona. Dat zijn zowel mensen die herstellende zijn van corona  
als mensen die intense stress hebben door of vanwege corona  
én mensen die een vaccinatie of booster hebben laten zetten. 
Mensen met psoriasis en eczeem hebben daarnaast heftigere 
klachten en ook meer haarverlies. Haarverlies door corona is een 
internationaal wetenschappelijk onderbouwd effect, aangetoond  
door dermatologen.”
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Willeke Pietersma runt samen met haar medewerkers 

De Haarzaak. Zij bieden oplossingen voor iedereen  

die met tijdelijk of blijvend haarverlies te maken heeft.  

Sinds de coronapandemie heeft De Haarzaak er een 

extra doelgroep bij. Ook zijn haarwerkspecialisten op 

korte termijn inzetbaar voor een betere signaalfunctie  

bij o.a. huidkanker middels een erkende opleiding.

Online training
Dr. Galimont: “We hebben een opleidingscyclus 

opgezet waarin we beginnen met de anatomie en  
de fysiologie van de huid, de haren en de nagels.  
Daarna komen psoriasis en eczeem aan bod. 
Ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland heeft hier  
in meer of mindere mate last van. De opleiding is een 
online training met teksten en video’s. Daarnaast zijn 
er informatiebrochures en derm@te-Logische kaartjes 
verkrijgbaar: handige zakboekkaartjes die informatie 

bevatten over onder meer crèmes en zalven, 
huidkanker, eczeem en psoriasis. Je kunt de 

kaartjes uitprinten en meenemen als geheugen-
steuntje. 

Ben je gecertificeerd haarwerkspecialist 
en heb je vragen over de opleiding? 
Neem contact op met Willeke Pietersma  
via 0114-361494.

Producten, haarstuk of haarwerk
“Haarverlies door corona gebeurt meestal  
zo’n drie tot vier maanden na de ziekte.  
Dat haarverlies geeft vaak nóg meer stress. 
Zodra iemand beter is en minder stress ervaart, 
groeien de haren over het algemeen weer terug. 
Er gaan wel al snel 6 tot 12 maanden overheen. 
Met producten kunnen we het haar vaak  
wat voller en dikker maken en anders is een 
haarstuk of volledig haarwerk een optie om  
de tijd te overbruggen tot het haar weer is 
aangegroeid.”

Opleiding signaalfunctie haar- en hoofdhuidproblemen
Willeke heeft samen met dermatoloog Annemie Galimont-Collen 
een opleiding opgezet om de haarwerkspecialist te ondersteunen 
in de signaalfunctie bij haar- en hoofdhuidproblemen, zoals 
eczeem, alopecia, psoriasis en huidkanker. Willeke: “Als er 
gerichter wordt doorverwezen door specialisten naar de dermato-
loog, houdt dat de zorg toegankelijk en betaalbaar. Haarwerk-
specialisten staan letterlijk dicht op hun klanten en zien daardoor 
veel. Met de opleiding willen wij deze professionals de tools bieden 
om goed in te schatten waarmee ze mogelijk te maken hebben en 
adequaat door te verwijzen. Is het een eczeemsoort of is het iets 
anders? Is het urgent om iemand door te verwijzen en naar welke 
instantie? Voor haarwerkspecialisten is de opleiding een verplicht 
element voor de erkenning. Jaarlijks is er tevens een verplichte 
bij- of nascholing van een relevante module.”

Willeke Pietersma
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Haarwerkspecialisten 
steeds breder inzetbaar
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