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De talkshow-kapper
Tekst - dr. Kees-Peter de Roos, dermatoloog

S

inds ik dermatoloog ben, heb ik
een zwak voor kapsters. Je ziet
ze vooral aan het begin van hun
carrière op het spreekuur. Meestal met
een irritatief handeczeem. En wat dan
steeds opvalt, is hun sterke motivatie om
kapper te worden. Die wens koesteren
zij vaak al sinds zij een klein meisje zijn.
Super gemotiveerd als ze zijn, moet je ze
dan afremmen om door te werken. ”Als
ik de opleiding maar kan afmaken”, is
dan een veelgehoorde opmerking. Vaak
worden ze verwezen met de vraag of
het een contactallergie betreft. Maar
meestal gaat het om een te grote
‘waterbelasting’.
Dat zit zo. Zoals de meeste stagiaires
loop je in het begin vooral in de weg en
begin je letterlijk onderop met haren
opvegen. Tot zo ver niets ‘aan de hand’.
Maar als je even later mag beginnen met
de eerste echte kapperstaak, het haren
wassen, begint vaak de ellende. Wanneer je
tientallen keren per dag haren van klanten
wast, drogen je handen verschrikkelijk
uit. De enige goede manier om dat op te
lossen, is tijdelijk stoppen en heel vaak vette
crèmes en zalven smeren. Daardoor komt
de huid van de handen weer tot rust. Blijf
je haren wassen als je bent gaan smeren,
dan krijgt de huid nooit echt de tijd om te
herstellen. De balans tussen belasting (veel
of weinig wassen) en belastbaarheid (al
dan niet geïrriteerde huid) is verstoord. De
enige juiste oplossing is dan: rust nemen en
tijdelijk niet meer wassen. Meestal lukt het
dan om een leerling de eerste twee jaar van
de opleiding door te loodsen. En dan is er
wel weer een nieuwe stagiaire de pineut om
klanten te wassen. Het valt op dat kappers

die lang in het vak zitten zich veel minder
vaak melden met een irritatief handeczeem.
Wanneer deze categorie met eczeem op het
spreekuur komt, speelt er veel vaker ook een
contactallergie.
Het moet voor deze gemotiveerde
professionals heel frustrerend zijn om te
zien dat een fysiotherapeut jou van top
tot teen mag masseren en jij diezelfde
fysiotherapeut niet mag knippen1.
Sommige kappers kiezen er daarom in
deze coronacrisis voor om klanten thuis te
knippen: de Coronathuiskapper is daarmee
uitgegroeid tot een nieuw fenomeen, een
‘zwartwerkende contactkapper’. Het is een
kapper die, vaak om het hoofd boven water
te houden, tegen alle regels in klanten thuis
knipt. Dat is fout omdat niet-noodzakelijke
contactberoepen als dat van de kapper,
tijdelijk verboden zijn. Dus of je nou in
een salon knipt of thuis, het blijft een
contactberoep. Bovendien knip je onder de
huidige omstandigheden per definitie zwart.
Immers, hoe wil je belastingen afdragen als
je de wet overtreedt?
Het moet bovendien frustrerend zijn
voor kappers om te zien dat zo’n beetje alle
gasten bij Jinek en Op1 keurig gekapt op het
scherm komen. Geen zwarte uitloop voor
Eva Jinek, geen grijze uitloop bij Astrid
Joosten en Rob Trip heeft nog steeds ‘de
oren vrij’. Bovendien hoeven de gasten
zich niet aan de avondklok te houden - je
zou programma’s immers ook ’s middags
kunnen opnemen - en worden de kapsels
bij iedereen voor de uitzending netjes
bijgewerkt. Met haren tot over mijn oren
en tot ver in de nek moet ik mij misschien
aanmelden als ‘viruskenner’ bij Op1 of Jinek
dan krijg ik vast ook een knipbeurt van de
talkshow-kapper.
https://www.youtube.com/watch?v=CpyyoOpzl2k
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