Eerste lichting Kanker Hair Professional afgestudeerd
Het Laatste Nieuws/Waasland - 03 Okt. 2017
Pagina 17

De eerste lichting kappers heeft in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas de kappersopleiding 'Kanker Hair Professional' beëindigd. Een
jaar lang werkten ze intensief om te leren omgaan met kankerpatiënten. Bij veel kappers ontbreekt immers die kennis, terwijl de
vraag om een optimale haarverzorging bij de patiënten heel groot is.
De allereerste lichting studenten van de kappersopleiding 'Kanker Hair Professional' is afgestudeerd. Het gaat om een unieke
samenwerking tussen het Institute for Professional Care vzw (IFPC) in samenwerking met het Oncologisch Centrum van AZ Nikolaas,
dat vorig jaar van start ging. Elf kappers schreven zich in voor de opleiding van een jaar, met een theoriegedeelte en stages op een
oncologische afdeling in een ziekenhuis. Zij hebben die opleiding voltooid en kregen daarvoor gisteren een kwaliteitserkenning en een
label, dat wordt erkend door de beroepsorganisatie van kappers.
Psychosociaal
Elk jaar worden meer en meer mensen door kanker getroffen. In ziekenhuizen wordt er dan wel meer ingezet op verwenen verzorgingssessies, maar buiten het ziekenhuis valt die zorg vaak weg. En de drempel voor patiënten om naar een
schoonheidsinstituut of kapper te stappen, blijkt heel groot. "Vandaar deze opleiding, waarmee we de kennis en de vaardigheden
van kappers willen vergroten. Kappers krijgen immers niet alleen te maken met haaruitval van kankerpatiënten, maar ook
met haaraanvulling, -protheses en -herstelling. Tijdens de opleiding krijgen de kappers onder meer les over de psychosociale
ondersteuning van kankerpatiënten, naast de noodzakelijke achtergrondkennis over de ziekte.
De elf studenten van deze eerste opleiding waren zeer dynamisch en leergierig. Het zijn allemaal mensen met het hart op de juiste
plaats", aldus Paul Verdonck, voorzitter van het Institute for Professional Care vzw.
Voor kapster en schoonheidsspecialiste Sabine Schynkels betekenen de nieuwe vaardigheden en inzichten een grote meerwaarde. "Ik
word bijna dagelijks met mensen met kanker geconfronteerd. Je voelt je als kapster vaak machteloos, omdat je nooit hebt geleerd hoe
hiermee om te gaan. Nu beschik ik wél over die bagage en geloof ik echt dat ik iets wezenlijk kan doen."
Ommekeer
Voor kapster Wendy Nys betekende deze opleiding meteen ook de start van een heel nieuw hoofdstuk. Zij zette haar kapperszaak stop
om aan de slag te gaan bij Haarkliniek Jeangout in Sint-Niklaas. "Voor mij is deze opleiding een hele ommekeer geweest. Sinds vier
maanden werk ik bij Haarkliniek Jeangout. Ik heb tien jaar geleden zelf kanker gehad. Ik wilde me al langer professioneel heroriënteren
naar de haarzorg, waar ik mijn ervaring en kennis volop kan inzetten. Want kaal worden door een chemotherapie blijft nog altijd een
taboe. Terwijl elke mens de behoefte heeft om zich mooi te kunnen voelen, zeker in zo'n moeilijke periode. Het haar van een vrouw
afscheren om haar naar huis te laten gaan met een haarwerkje, dat is héél emotioneel. Ook voor mij blijft dat hartverscheurend. Het is
dan ook fijn om toch een lichtpuntje te zijn."
Alle info: www.institutefpc.eu.
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