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Wie is EllaHaarWerk ?

Initiatiefneemster van EllaHaarWerk 
is Ella Kluijtmans. De creativiteit en 
veelzijdigheid van het kappersvak 
combineren met de steun aan mensen 
die zich kwetsbaar voelen. Ik weet uit 
eigen ervaring hoe belangrijk steun 
van anderen kan zijn. Mensen mooi 
maken op een manier die echt bij ze 
past. Ontspannen en laagdrempelig. 
Dit vormt het fundament van 
EllaHaarWerk. Het persoonlijk contact 
zorgt ervoor dat ik gepassioneerd 
mijn werk kan doen. Zo maak ik het 
verschil. Een klant die zich bij het 
verlaten van de salon goed voelt,  
zeker is en zelfvertrouwen heeft.  
Pas wanneer dit allemaal is bereikt, 
ben ik helemaal tevreden. 

Hoe werkt EllaHaarWerk ?

In een intakegesprek bespreken we 
alle mogelijkheden en verzamelen 
we informatie om tot de juiste keuze 
te komen, variërend van haarwerk tot 
mutsjes of andere hoofdbedekkingen. 
Bij de keuze voor een pruik past u bij 
de volgende afspraak de speciaal voor 
u geselecteerde haarwerken in alle 
rust en privacy. Het gekozen haarwerk 
wordt geknipt en afgestemd op uw 
persoon en u leert hoe u het gebruikt, 
in model brengt en onderhoudt. 
Bij de keuze voor maatwerk wordt 
het haarstuk/pruik speciaal voor 
u gemaakt. EllaHaarWerk is altijd 
bereikbaar en komt desgewenst bij u 
thuis. Op dinsdag en donderdag proeft 
u de sfeer door binnen te lopen bij de 
salon, vrijblijvend. Andere dagen bent 
u welkom op afspraak. 

Waarom EllaHaarWerk ?

EllaHaarWerk is een begrip in het 
Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. 
Vele jaren ervaring en korte lijntjes 
met specialismen in het ziekenhuis 
kenmerken EllaHaarWerk.  
Vertrouwd en dichtbij. Met oog en oor 
voor al uw vragen. Het resultaat van de 
weloverwogen keuze die u op advies 
van Ella maakt is een haarwerk dat 
past bij u en uw situatie. EllaHaarWerk 
biedt kwaliteit en service en verzorgt 
desgewenst ook de declaratie bij 
uw zorgverzekeraar. EllaHaarWerk is 
aangesloten bij alle zorgverzekeraars, 
ANKO* gecertificeerd en voldoet 
aan alle eisen. EllaHaarWerk 
is aangesloten bij de Stichting 
Geschillen Commissie van ANKO.

Extra’s EllaHaarWerk !

EllaHaarWerk is gespecialiseerd 
in begeleiding van cliënten die 
in aanmerking komen voor de 
zogeheten cold-cap methode. Dit is 
een behandeling waarbij haaruitval 
als gevolg van chemotherapie wordt 
beperkt door koeling van de hoofdhuid. 
U kunt deze behandeling combineren 
door gratis een haarwerk in optie 
te nemen. Ella blijft bij u betrokken. 
Tot een jaar na aanschaf krijgt u 
kosteloos service en onderhoud van uw 
haarwerk. Wanneer na chemotherapie 
of bestraling uw eigen haar weer gaat 
groeien, is de eerste knipbeurt gratis. 
Speciaal voor oncologiepatiënten 
organiseert EllaHaarWerk een paar keer 
per jaar een Verwenochtend. Haar-,  
huid-, make-up- en kleuradvies, 
manicure en massage, even weg van het 
medische.  
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Wanneer komt EllaHaarWerk in beeld ?

Uw haar verliezen is heel ingrijpend. Uw haar hoort immers bij uw persoonlijkheid 
en is onderdeel van uw presentatie. Door stress, ziekte of hormoonverandering kunt 
u onverwachts met haarverlies te maken krijgen. Bekende oorzaken van haarverlies 
of kaalheid zijn chemotherapie en bestraling. Dit zijn ingrijpende behandelingen. 
EllaHaarWerk helpt u er goed uit te blijven zien. U kiest zelf wie u informeert over 
wat er aan de hand is. Niemand hoeft te zien dat u uw eigen haar niet meer heeft!
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