
Vakmensen van Klasse: LiVage neemt onzekerheid weg met een goed haarwerk

Voor een goed bedrijf zijn Vakmensen van 

Klasse nodig. Die zet de Bossche Omroep 

in deze rubriek in het zonnetje. Zoals de 

vakmensen van LiVage Haarwerken, die de 

onzekerheid van mensen met haarverlies 

wegnemen.

Als je pech hebt en door de gevolgen van 

chemotherapie of andere aandoeningen 

dunnen wordend haar krijgt of het zelfs 

helemaal verliest, kan je daar behoorlijk 

onzeker van worden. Bij LiVage Haarwerken 

helpen ze je om het haarstuk te vinden dat 

bij je past. Inge van Zandvoort werkt voor 

LiVage in de regio Den Bosch en weet hoe 

belangrijk het is om een goed haarwerk te 

hebben. “Ik heb in het verleden een hersen-

tumor gehad en ben daarvoor bestraald. 

Op de bestraalde plekken is mijn haar heel 

erg dun en ik kwam erachter dat ik me door 

het dragen van een haarwerk veel zekerder 

voelde. Ik werkte op dat moment in een 

kapsalon en besloot het roer om te gooien 

en mensen met haarverlies te helpen. Het 

gaat niet alleen om het fysieke aspect, maar 

juist ook om het psychische deel erachter.”

“Bij LiVage bieden we een vrijblijvend 

intakegesprek aan. Ik kom bij mensen thuis 

of kan klanten ontvangen in mijn nieuwe sa-

lonruimte. We meten het hoofd op, zoeken 

een kleur uit en kijken welke modellen bij je 

passen. Tijdens een latere passessie kijken 

we welk haarwerk het beste is en kan ik dat 

aanpassen naar de wensen van de klant. 

Je kan kiezen voor echt haar of kunstvezel. 

Kunstvezel is tegenwoordig zo goed dat het 

bijna niet van echt te onderscheiden is. Door 

mijn eigen ervaring weet ik wat mensen 

voelen. Als ik ergens voor de eerste keer kom 

zijn klanten niet gelukkig, maar als ze een 

goed haarwerk hebben, zie je ze opfleuren. 
Ik word er zelf ook blij van als ik mensen zo 

kan helpen.”
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