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Inleiding:
Beste student,
Het boek dat je nu voor je hebt is het boek ‘Als je haar maar goed zit’. Dit boek is een module voor het vak
uiterlijke verzorging voor in de kaderklas.
In dit boek maak je kennis met de basisvaardigheden uit de kapperswereld en besteden we één hoofdstuk
aandacht aan de voetverzorging. Aan het einde van deze stof zul je over de nodige kennis en vaardigheden
beschikken om vervolgens deel te nemen aan de landelijke schoolexamens van uiterlijke verzorging.
We vinden het allemaal erg belangrijk om er goed uit te zien. Dat ons haar leuk, netjes of stoer zit en dat het
het liefst de hele dag goed blijf zitten. Daarnaast verzorgen we ons lichaam elke dag door het te wassen, te
reinigen met douchegel, shampoos, conditioner en andere producten.
In dit boek besteden we aandacht aan algemene zaken die belangrijk zijn in het werkveld en de volledige
haarverzorging inclusief knippen en permanenten.
In dit boek werk je zowel samen als zelfstandig. Je werkt zelf aan de verwerkingsvragen die na elk hoofdstuk
vermeld staan. Alle vaardigheden die je onder de knie moet krijgen doe je samen met een medeleerling, die op
dat moment als model fungeert. Hierbij zul je vaak de bijbehorende dvd moeten gebruiken om een goede
instructie krijgen voor je vaardigheid.
Aan het einde van dit boek vind je een begrippenlijst die bij de hoofdstukken hoort. Hierin kun je
woorden/begrippen snel en gemakkelijk opzoeken. Deze staat op alfabetische volgorde.
Aan het einde van de verschillende hoofdstukken zitten werkkaarten die je telkens moet gebruiken bij het
uitvoeren van de vaardigheden. Gebruik voordat je begint met het uitvoeren van de vaardigheid ook de
bijbehorende dvd waarop de vaardigheden worden voorgedaan.
Met uiterlijke verzorging krijg je te maken in verschillende beroepen:, bijvoorbeeld als kapper en
schoonheidsspecialiste.
Uitleg niveaus en opleidingen:
Kappersopleiding:
Toelaatbaar met: VMBO basis, kader, theoretische en gemengde leerweg.
Duur van de opleiding is wisselend per opleiding.
De kappersopleiding is opgesplitst in: Kapper en Allround kapper.
Het verschil hierin zijn de modules en vaardigheden (zie hieronder).
Kapper:

Bestaat uit de modules: haaronderzoek, haarverzorging, permanenten,
knippen, föhnen, hygiëne, Arbo, milieu, sociale,- communicatieve en
commerciële vaardigheden.

Allround kapper:

Bestaat uit de modules: modelvorming, kleurbehandeling, snijden,
lang haar, maatschappelijke en culturele kwalificatie, algemene
ondernemersvaardigheden en kwaliteitszorg (met dit diploma mag je een
eigen kapperszaak openen).

Schoonheidsspecialiste:

Als schoonheidsspecialist kun je aan de slag als zelfstandig ondernemer met
een eigen beautysalon maar je kunt ook werken bij bijvoorbeeld een
wellnesscentrum, schoonheidssalon, sauna of parfumerie.
Toelaatbaar met: VMBO basis, kader, theoretische en gemengde leerweg.
Duur van de opleiding is wisselend per opleiding.

Beide opleidingen kun je volgen via:
De beroepsbegeleidende leerweg BBL = werken en leren in een salon
De beroepsopleidende leerweg
BOL = grootste deel van de opleiding op school met stages in de salon
Weet je nog niet welke beroepskeuze jij wilt maken of heb je vragen, kijk dan op verschillende websites en
maak een afspraak met de decaan bij jou op school die je verder kan helpen bij jouw keuze.
Ik wens je veel leerplezier bij uiterlijke verzorging en misschien wordt dit vak wel iets voor jou met oog op je
toekomstige beroep!
Schrijver en bedenker
J.S. Koopman.
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Hoofdstuk 1 Algemeen
1.1

Inleiding

In dit algemene gedeelte van de module willen we je eerst bewust maken van de
algemene basis die heel belangrijk is voordat je een model gaat behandelen. In dit eerste
hoofdstuk maak je o.a. eerst kennis met jouw persoonlijke verzorging, want jij bent het
gezicht van de zaak, jij laat zelf zien hoe belangrijk uiterlijk voor jou is. Als je je niet
goed presenteert tegenover klanten kom je in je (kappers)vak niet geloofwaardig over.
Dat is de reden waarom we je daar eerst bewust van maken. Verder bespreken we
hygiëne, veiligheid, sociale vaardigheden, ARBO, ergonomie en milieu. Na dit hoofdstuk
heb je van deze onderwerpen kennis genomen en maak je de bijbehorende
verwerkingsvragen.

1.2 Persoonlijke verzorging:
Zoals hierboven al genoemd is, is je eigen verschijning in een kappers en/of beautysalon
van groot belang. Daarom moet je eerst zorgdragen voor je eigen uiterlijk.
Denk hierbij aan:
- Schone handen, Schone,- en genipte nagels, Haren kort of vast
- Een verzorgd gezicht: Wat verstaan we onder een verzorgd gezicht? Make-up is
natuurlijk nooit verplicht en als je make-up wilt dragen moet dit niet
overheersend/overdreven overkomen. Een mooie neutrale make-up is dan
passend.
- Adem: Let op een frisse adem. Neem bijvoorbeeld na eten, koffie of wanneer je
rookt een pepermuntje. Kauwgom is niet gepast omdat je hier constant op kauwt.
Dit staat naar de klant toe niet netjes.
- Geur: Gebruik een deodorant. Binnen de uiterlijk verzorging kom je vaak dichtbij
mensen. Daarom is het prettig dat je fris ruikt.
- Kleding: Draag bedrijfskleding als dat van je wordt verwacht. Is de kledingkeuze
vrij kleed je dan passend. Hiermee wordt bedoeld: Geen blote buiken en ruggen.
Laag uitgesneden T-shirts wordt afgeraden want dit geeft een slechte indruk. Zorg
ervoor dat bij bukken je ondergoed niet zichtbaar is.
- Sieraden: Doe ringen en grote kettingen niet om binnen de uiterlijke verzorging.
Dit is niet hygiënisch en daarnaast kan een grote ketting tegen je klant/model
aankomen.

1.3 Sociale vaardigheden:
Omgang met de klant: De omgang met je model en dus je toekomstige klant in je
beroep is een zeer belangrijk onderdeel in het werken met mensen.
Daarom is het erg belangrijk hier serieus en netjes mee om te gaan. Hieronder volgen
wat tips:
1. Begroet de klant (geef eventueel een hand)
2. Spreek een klant altijd aan met u
3. Neem de klant zijn of haar jas aan.
4. Bied de klant een kopje thee of koffie aan.
5. Blijf beleeft en geduldig al is dit soms moeilijk.
6. Vraag naar de wensen met betrekking tot de behandeling.
Omgang met de collega’s: Je zou denken dat de omgang met jouw klant of model het
belangrijkste is, maar de band en de omgang die je dagelijks met je collega’s hebt is
misschien nog wel belangrijker. Hierin is wederzijds respect van belang, iedereen is
anders dus zorg dat je elkaar in je waarde laat. Help elkaar, spreek onduidelijkheden of
eventuele botsingen uit. Vergader samen over de regels rond de omgang met klanten,
protocollen m.b.t. de uiterlijke verzorging die je als bedrijf/ zaak verleend en inkoop en
verkoop van verzorgings- en haarproducten. Eerlijkheid en openheid duurt uiteindelijk
het langst en is voor de klanten voel- en zichtbaar!
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1.4 Hygiëne:




Was je handen zorgvuldig en altijd voor het behandelen van je model. Ook
tussendoor wassen is belangrijk (zie ook de werkkaart op pagina 7).
Desinfecteer de kammen, nagelvijlen, borstels e.d. na gebruik.
Was de gebruikte handdoeken altijd op minimaal 60C op een volledig bond
wasprogramma.

1.5 Ergonomisch werken:
Wat is ergonomie? Ergonomie gaat over je lichaamshouding in je werk maar ook
verder in het dagelijks leven. Je let tijdens het tillen, zitten staan en lopen op je houding.
Bekijk op de dvd de tips en instructies over de juiste lichaamshouding.

Arbowet: Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Dit recht is
opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De verantwoordelijkheid voor
een werkplek die voldoet aan de wettelijke normen, dit ligt bij de werkgever. De
werkgever moet ook zorgen dat de wettelijke doelvoorschriften worden nageleefd. Hoe
de doelen worden bereikt mag de werkgever zelf bepalen. De bepalingen worden meestal
vastgelegd in een Arbo-catalogus. De Inspectie SZW controleert handhaving van de
Arbowet.

Arbo-tips:
Arbo-tips zijn tips die je zelf kunt toepassen om je arbeidsomstandigheden te
verbeteren. Door de Arbo-tips toe te passen vermindert he risico op klachten van
spieren en gewrichten en verkleint de kans op een ongeval.
 Bereid je werk voor, leg alles van te voren klaar
 Probeer taken zittend of met een sta steun uit te voeren
 Werk zoveel mogelijk met de armen op de juiste hoogte
 Voorkom onnodig rekken, til zo weinig mogelijk
 Gewrichten in de middenstand of ruststand: wring doeken niet uit maar
pas de knijp beweging toe.
 Veiligheid gaat boven alles. Neem geen onnodige risico’s

kappersstoel
voor de klant

zadelstoel met rugleuning
voor de kapper(ster)

zadelstoel
voor de kapper(ster)

1.6 Milieu:
We moeten met z’n alle denken om het milieu en niet onnodig water, producten
en energie verspillen. In de uiterlijke verzorging heb je veel te maken met de net
genoemde dingen. Hieronder volgen de milieu tips:
 Gebruik niet onnodig veel water tijdens het haren uitspoelen, reinigen van
materialen, bij het reinigen van de vloer, bij het wassen van je handen e.d.
 Gebruik niet meer van de verzorgingsproducten dan nodig.
 Verlaat je de ruimte die je niet meer gebruik, doe dan de lichten en
verwarming uit.

6

J.S. Koopman©

1.7 Veilig werken in combinatie met electrische apparaten:
Omdat we veel met elekstrische apparaten werken, moeten we de veiligheid van de klant
en die van onszelf goed in acht nemen. Let dus goed op de volgende punten:
 Steek uitsluitend geaarde stekkers in geaarde stopcontacten
 Haal nooit een stekker uit de contactdoos (het stopcontact) door aan het snoer te
trekken. Pak altijd de stekker vast.
 Zorg dat kabels en snoeren altijd in orde zijn. Versleten kabels en snoeren kunnen
kortsluiting veroorzaken.
 Haal de stekker uit het stopcontact als:
o Je een lamp verwisseld
o Je een apparaat verplaatst
o Je het apparaat schoonmaakt
o Je een onderdeel vervangt
o Het apparaat (of een deel daarvan) kapot is.
 Leg nooit een vochtige of natte handdoek over een droogkap.
 De kans bestaat dat de handdoek in contact komt met het snoer, de stekker of
het stopcontact. Hierdoor kan kortsluiting ontstaan.
 Leg nooit electrische gerscheedschappen in een wasbak of op een
verwarmingsradiator.
 Raak nooit electrische apparaten, schakelaars, kabels, stekkers enzovoorts aan
met natte handen. Dit kan dodelijk zijn.
Maar






denk ook aan:
Weet binnen je stage of werk waar de EHBO doos staat.
Weet wie de BHV-er is in het pand, anders vraag je ernaar.
Weet wat je moet doen bij brand. Vraag ernaar.
Wat is de vluchtroute in het pand waar je stage loopt of werkt.
Werkzaamheden op een veilige manier uitvoeren. Denk aan warmte aparaten,
stroom en water gevaar, inademen chemische dampen, draag handschoenen bij
het mengen en aanbregen van haarverf. De gifstoffen kunnen in je huid trekken
en allergische reacties of kappers eceem veroorzaken.

1.8 Hoe ga je in de methode met de vaardigheden standaard te
werk?
Het is van belang dat je jezelf alle vaardigheden stapsgewijs aanleert waardoor je op een
logische en gemakkelijke wijze altijd te werk kunt gaan. Op de volgende pagina (pagina
6) staat een voorbeeld hoe je elke vaardigheid die je uitvoert te werk. Deze punten
noteer je altijd in je Uiterlijke verzorging schrift.
Systematisch en planmatig werkzaamheden uitvoeren:
- Werkplannen/werk voorbereiden
- Systematisch uitvoeren
- Volgens tijdschema, handleiding, instructie werken
- Tussentijds controlen en bijstellen
- Eindcontrole
- Afleveren/opleveren
- Opruimen
- Evalueren (eventueel verbeteringen aanbregen)
- Reflecteren op je eigen handelen

1.9 Opruimen
Na iedere behandeling die je uitvoert binnen uiterlijke verzorging ruim je zorgvuldig op.
Hieronder volgen nog enkele tips:
- Ruim alles netjes op (de hele salon, gebruikte materialen, vloer, wasbak).
- Alle gebruikte handdoeken worden minimaal gewassen op 60C.
- De borstels en kammen worden gereinigd zoals vermeld in hoofdstuk 3.
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Werkkaart: reinigen van de
handen & desinfecteren
Was je handen vaak en goed! Voor en na een handeling of vaardigheid.
Stappen handen (gewoon) reinigen:
1. Gebruik stromend water.
2. Doe een kleine hoeveelheid zeep op de handen en een beetje water.
3. Wrijf de handen over elkaar heen zorg ervoor dat het water en de zeep over de
gehele handen worden verdeeld. Zorg ervoor tussen de vingers en onder de
nagels te wassen en vergeet ook de vingertoppen en handpalmen niet. Handen
wassen is alleen effectief als deze stap minstens 15 seconden wordt uitgevoerd.
4. Spoel de handen al wrijvende af onder de stromende kraan.
5. Doe de kraan dicht. Probeer de kraan zo min mogelijk aan te raken met
gewassen handen, omdat dit herbesmetting kan veroorzaken (voor zeer strikte
hygiëne: doe de kraan dicht met een stuk keukenrol of met een papieren handdoekje en
gooi dit weg)
6. Droog de handen goed af met een droge, schone handdoek.
Wanneer moeten de handen worden gewassen?
 vóór de voedselbereiding
 vóór het behandelen van een klant of model
 vóór het eten
 vóór het inbrengen of reinigen van contactlenzen
 vóór het aanbrengen van maandverband of het inbrengen van tampons
nà het behandelen van een klant of model
nà sterk besmettende activiteiten tijdens de voedselbereiding
nà contact met rauw vlees
nà gebruik van het toilet
nà hoesten of niezen
nà het verschonen van een baby
 nà contact met huisdieren
Stappen handen desinfecteren (voor het doden van bacteriën):
Voorbereiden:
hand- en polssieraden worden verwijderd
lange haren in een staart
klaarleggen van vloeibare zeep, papieren handdoekjes, alcohol voor handdesinfectie en
een afvalemmer
Uitvoeren:
open de kraan met een papieren handdoek of met de elleboog en laat er lauwwarm water
uitstromen.
papieren handdoek weggooien
maak de handen en polsen goed nat, houdt hierbij de handen naar beneden zodat het
water van de polsen over de handen stroomt
raak de omgeving niet aan
voorzie de handen van vloeibare zeep
was de polsen, handruggen, handpalmen, vingers en de ruimte tussen de vingers ten
minste gedurende 10 seconden
spoel de zeep nu onder het stromende water af, vanaf de pols naar de vingertoppen
schud het water van de handen af
droog de handen wrijvend en deppend van de vingertoppen naar de polsen toe
draai de kraan m.b.v. een papieren handdoek dicht of m.b.v. de elleboog
werp gebruikte handdoeken in de afvalemmer
voorzie de droge handen van 3ml handalcohol
wrijf de polsen, handpalmen, handruggen, vingers en de ruimte tussen de vingers
minimaal 30 seconden in met de handalcohol
de handen zijn nu aan de lucht gedroogd en gedesinfecteerd
Afronding:
Begin direct met de handeling waarvoor de handen gedesinfecteerd moesten worden.
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Werkplanning schema voor het uitvoeren van de vaardigheden:
Schrijf de stappen over in je schrift voor het uitvoeren van elke vaardigheid
Geef jouw werkvolgorde aan:

Paraaf:

Voorbereiding:

Uitvoering:

Aandachtspunten:

Wat moet ik vragen aan mijn model?

Tussentijdse controle en eventueel bijstellen daarvan:

Eindcontrole:

Opruimen:

Evalueren en reflecteren op je eigen handelen:
Wat ging er goed?

Wat kon er beter?

Wat ga ik de volgende keer anders doen?

Wat vond je moeilijk?
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Verwerkingsvragen hoofdstuk 1 Algemeen
De antwoorden van deze vragen schrijf je in het bijbehorende schrift van
uiterlijke verzorging.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Waarom is jouw uiterlijke verzorging belangrijk in je toekomstige beroep?
Noem 8 punten waarop je binnen je eigen persoonlijke verzorging op moet
letten.
Benoem waarom jij denkt dat de omgang met je collega’s zo belangrijk is?
Noem minimaal 5 tips voor de omgang met je klant of model.
Waarom is hygiëne zo van belang binnen de uiterlijke verzorging?
Wat is het verschil tussen reinigen en desinfecteren (kijk ook goed naar de
werkkaarten).
Google opdracht: Wat is de volledige betekenis van de Arbowet?
Wat regelt de Arbowet?
Waarom moet je handdoeken minimaal op 60C wassen?
Waarom zouden Arbo tips en regels in het leven zijn geroepen?
Wat doe jij thuis aan het milieu?
Vind je dat je genoeg je steentje aan het milieu bijdraagt?
Wat zou je op je werk/stage kunnen doen om te denken aan het milieu?
Noem 4 veilige werk tips van apparaten.
Noem tips die voor jou als stagiaiere belangrijk kunnen zijn m.b.t. veilig
werken.
Waarom is systematisch (stapsgewijs) werken zo belangrijk?

Doen: rollenspel
Speel in tweetallen de rol van klant en kapster of schoonheidsspecialiste (dat maakt voor
de vaardigheid niet uit) en oefen de sociale vaardigheden waarover je moet beschikken
in je toekomstige beroep. Draai vervolgens de rollen om.
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Hoofdstuk 2 Alles wat je moet weten over
haar: De Basis
2.1

Inleiding:

In dit hoofdstuk behandelen we de basis die jij moet weten van het haar. Want zeg nou
zelf, we vinden het allemaal erg belangrijk en fijn als ons haar goed zit.
In dit hoofdstuk doorlopen we de opbouw en samenstelling van het haar, de functies van
het haar en kijken we naar de eigenschappen van gezond haar.
Maak de vragen na dit hoofdstuk en noteer de antwoorden in je bijbehorende schrift.

2.2

Opbouw en samenstelling van het haar:

Zoals je in de afbeelding ziet, bestaat een haar
uit twee delen:
- Het deel dat uit de huid steekt: dat je
kunt zien
- Het deel dat zich in de huid bevindt en
dus niet te zien is. Het grootste deel van
het haar steekt dus uit de (hoofd)huid.
De onderdelen va de haarwortel:
In de afbeelding kun je bij de haarwortel vijf
onderdelen herkennen, die we hieronder kort
toelichten.
Haarzakje (no. 1 op de afbeelding)
Om de haarwortel zit een haarzakje, ook wel
haarfollikel genoemd (maar dat woord mag je
weer vergeten). Het haarzakje is het deel dat
vanuit de opperhuid en de lederhuid instulpt.
Haarpapil (no. 2) en haarvaatje (no. 4)
De haarpapil bevindt zich onderaan het haarzakje. Het is een uitholling in het haarzakje,
waaruit twee haarvaatjes komen. De haarvaatjes zijn de kleinste uitlopers van een
bloedvat. De haarvaatjes geven voedingsstoffen en zuurstof af aan het haar waardoor
het haar groeit (ongeveer 1 centimeter per maand)
Haarbol (no. 3)
De verdikking onderaan de haarwortel is de haarbol, ook wel de haarknop genoemd. Het
haar vormt zich in de huid vanuit de haarbol. Door de bolle vorm van de haarbol zit het
haar goed vast in de hoofdhuid.
Talgklieren (no. 5)
De talgklieren zitten aan het haarzakje en scheiden talg (vet) af. Door de talg blijft het
haar glanzend en soepel en de huid zacht. Het zorgt er voor dat huid en haar niet
uitdrogen. De hoeveelheid talg die de klieren produceren bepalen of je droog, normaal of
vet haar hebt.
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Ontwikkeling van het haar:
De ontwikkeling van het haar begint in de derde maand van
de zwangerschap. De haarbollen (of haarknoppen) beginnen
aan het oppervlak (de opperhuid) en groeien in hun verdere
ontwikkeling dieper in de lederhuid. Wanneer de haarbollen
de bloedvaatjes bereiken, komt er een verbinding tot stand. Deze verbinding zorgt voor
de bloedtoevoer waardoor haargroei mogelijk wordt.

2.3 Functies van het haar:
Bij ’haar’ denk je waarschijnlijk direct aan het haar op ons hoofd, aan baarden en
misschien aan snorren. Op bijna ons hele lichaam groeit haar. Alleen niet op bijvoorbeeld
onze lippen, nagels, handpalmen en voetzolen.
Het haar is op ons lichaam niet op elke plaats hetzelfde. Vergelijk bijvoorbeeld het
hoofdhaar met de haartjes op je armen en benen. Het haar is ook niet altijd bij iedereen
hetzelfde; denk bijvoorbeeld aan baby haar het haar van een volwassenen of het haar
van mensen uit andere landen en culturen. Over haar valt dus veel te vertellen. Maar
haar heeft ook verschillende functies.
Hieronder noemen we ze:

Beschermende functie
Sociale functie
Esthetische functie

Beschermende functie:
- Temperatuurwisseling: Ons haar beschermd ons
tegen wisseling in temperatuur. Bij kou isoleert het
haar. Het houdt namelijk lucht vast waardoor een
isolerende laag ontstaat die je eigen lichaamswarmte
vasthoudt. Dit gebeurt wanneer de haarspiertjes bij kou
zich samentrekken.
- Binnendringen van ongewenste elementen:
Wenkbrauwen, neus, oor- en schaamharen beschermen
tegen het binnendringen van ongewenste elementen, zoals: vocht, stof en vuil. Je
wimpers voorkomen niet alleen stof en vuil in je ogen maar ook tegen fel licht.
- Straling: Het haar beschermt onze hoofdhuid tegen verbranding door Uv-straling.
Denk aan de felle zonnestralen. Als iemand bijvoorbeeld kaal is zou hij zijn hoofd
op een andere manier moeten beschermen tegen de zon.
- Mechanisch geweld: Zoals wrijven, slaan en stoten, kunnen bijvoorbeeld blauwe
plekken ontstaan. Het haar beschermd ons daar enigszins tegen.
Sociale functie:
- Kapsel hebben altijd een rol gespeeld in de relatie tussen individuen en binnen
groepen (dus een groepskenmerk). Het gaat zo ver dat je met een kapsel
duidelijk kunt maken bij welke groep je wilt horen.
Voorbeeld:
- Hort, vlot kapsel
= sportief
- Hanenkam
= punker
- Kaal
= gabber
Ons haar is daarnaast één van de geslachtskenmerken, waardoor mannen en vrouwen
zich van elkaar onderscheiden.
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Esthetische functie:
Door de eeuwen heen hebben mensen hun haar gebruikt als sieraad, dat mede je gezicht
of je uiterlijk bepaald. Of je er wel of niet verzorgd uitziet, heeft voor een belangrijk deel
te maken met je haardracht. Daarom besteden veel mensen aandacht aan hun haar.
Mensen gaan naar de kapper om er mooier, leuker en verzorgder uit te zien of om het
haar volgens de laatste haarmode te laten knippen.

2.4 Eigenschappen van gezond haar
1. Hygroscopisch: Het haar is vocht aantrekkend. Het kan zich uitzetten en daardoor
vocht opnemen. Deze eigenschap is belangrijk bij de structuurvorming. Het haar
moet dan de vloeistof kunnen doorlaten.
2. Het haar is in staat vloeistoffen op te zuigen. Van deze eigenschap maakt de
kapper bijvoorbeeld gebruik bij het opbrengen van permanentvloeistoffen. (Alles over
permanenten lees je in hoofdstuk 5).
3. Het haar heeft rekbaarheid & veerkracht: De haren worden bij de behandelingen
zoals eens gerekt, zoals bij kammen en föhnen. Zou het haar niet een beetje kunnen
rekken (meeveren) dan zouden de haren veel sneller breken.
4. Het haar heeft een natuurlijke glans
Als het haar nat is dan kun je gezond haar herkennen als een plukje tussen je vingers
laat glijden en een licht piep geluid hoort.

Soorten haar
 Recht (steil) haar
 Golvend haar
 Krullend haar
 Sterk krullend haar of kroeshaar
Men denkt dat de krulsterkte van het haar wordt veroorzaakt door de vorm en stand van
het haarzakje in de hoofdhuid.

Groeirichting:

Haardichtheid:

De richting waarin het haar
groeit

Het aantal haren per
vierkante centimeter

Verwerkingsvragen hoofdstuk 2 alles wat je
moet weten over haar de basis
De antwoorden van deze vragen schrijf je in het bijbehorende schrift van
uiterlijke verzorging.
1. Hoeveel centimeter groeit je haar ongeveer per maand?
2. Wat bepaald of je droog, vet of normaal haar hebt?
3. Wat is de levensduur van een gezonde haar?
Ongeveer 6 jaar
4. Noem de 3 functies van haar
5. Noem 4 beschermende functies van het haar.
6. Noem de eigenschappen van gezond haar.
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Hoofdstuk 3 Haarverzorging
Borstels & Kammen
3.1 Borstels:
Bij haarverzorging leer je hoe je het haar moet borstelen en
kammen, waar ze van zijn gemaakt en hoe je ze moet reinigen
na gebruik.
Iedere borstel bestaat uit een:
Borstellichaam
De kop, de rug en het handvat
Borstelbeslag
De haren of ‘stekels’ van de borstel. Deze
zijn in het borstellichaam bevestigd.
Spiegel
De bovenkant van het borstelbeslag

Keramische föhn borstel
werkt antistatisch en geeft
makkelijk volume met een
fantastische glans

De kwaliteit:
De kwaliteit van de borstel wordt bepaald door:
- het materiaal van het borstellichaam (dit kan zijn
van: hout, synthetische stof (zoals plastic) of metaal)
- het materiaal van het borstelbeslag
- de manier waarop het borstelbeslag bevestigd is
Materiaal van het bostelbeslag:
Het haar van het borstelbaslag kan gemaakt zijn van:
- dierlijkhaar (varken, paard, geit, everzwijn of das)
- kunsthaar (synthetische stof: nylon of plastic)
- metaal (roestvrijstaal of stalen pennen)

Borstel met
bolle spiegel

Borstel met
holle spiegel

Functie van de borstel:
De vorm van de spiegel en de afstand van de
haren ten opzichte van elkaar bepalen de
functie die de borstel heeft.
Voor ontwarren:
Een borstel met een holle of een bolle spiegel
is geschikt voor het ontwarren van het haar.
De haren van deze borstel staan meer uit
elkaar.
Voor polijsten:
Een borstel met een rechte spiegel is geschikt
voor het glad maken, het polijsten van het
haar. De haren van de borstel staan dichter
bij elkaar.
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3.2 Kammen:
Op de vorige pagina hebben we de soorten borstels besproken en de kwaliteit van de
borstels behandeld. We gaan nu de kammen eens onder de loep nemen.
De onderdelen van de kam:
De meeste kammen zijn gemaakt uit één stuk. Het belangrijkste van een kam zijn de
tanden. Deze zitten aan de rug van de kam. De tanden kunnen ver uit elkaar staan
(grof getand) of dicht op elkaar (fijn getand). Sommige kammen hebben nog een steel of
handvat.
De kwaliteit:
De kwaliteit van de kam wordt bepaald door:
- Het materiaal
- Voldoende veerkracht
- Ronde gevormde rug
- Geen scherpe overgang tussen de rug en de tand
- Geen scherpe randen en punten aan de tanden.

Wist je dat? Een mens
verliest per dag tussen de 50
en 100 haren. Helemaal niet
veel, want we hebben er
100.000 tot 150.000!

Materiaal van de kam:
Een kam kan gemaakt zijn van:
- Hardgummi: wordt gemaakt van rubber, zwafel
en koolstof. Rubber is een natuurproduct,
afkomstig van de rubberboom. Zwavel zorgt er voor dat het rubber hard wordt.
Koolstof wordt gebruikt als vulmiddel, waardoor hardgummi zwart gekleurd is. Het
nadeel is dat het statische electrictiteit opwekt.
- Hoorn: is afkomsting van de horens van runderen. De horens worden eerst
gedurende enige uren in kokende olie geweekt en daarna tussen twee verwarmde
metalen platen plat geperst en na afkoeling in een kam gezaagd.
- Plastic: Plastic is de verzamelnaam voor kunsttoffen. Kunststoffen worden
gemaakt uit steenkool en aardolie.
- Celluloid: Dit is een termoplastische stof. Dat wil zeggen dat deze stof bij hoge
temperaturen van vorm veranderd. Deze stof is erg brandbaar en gevoelig voor
chemische stoffen zoals aceton of nagelakremover.
Afb 1
Grove kam
Afb 2
Knip kam

afb2
afb1

Puntkam

Vorkkam

wikkelpen
wikkelkam
m

Gebruik kammen:
Voor het afdelen van het haar wordt
een puntkam gebruikt. Deze wordt
ook gebruikt bij het zetten van
watergolven.
Dit is een vorkkam. Die wordt
gebruikt bij het touperen van het
haar. Dit is een techniek waarmee je
effecten kunt aanbrengen aan het
haar, zoals extra volume
Voor permanenten: een
wikkelpen/wikkelkam
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3.3 Reinigen van borstels en kammen:
Reinigen van borstels:
Borstels moet je regematig reinigen en waar nodig ontsmetten/desinfecteren, zodat alle
aanwezige bacteriën worden gedood. Synthetische borstels hoef je minder vaak te
reinigen dan echte haarborstels.
Stappenplan borstels reinigen:
1. Verwijder met een kam de achtergebleven
haren
2. Reinig de borstels in lauw water met daarin
een beetje shampoo of zeep. Zorg dat het
hout van een houten borstel zo droog
mogelijk blijft.
3. Spoel de borstel grondig uit onder stromend,
lauw water.
4. Sla na het spoelen het water zo goed mogelijk
uit de borstel.
5. Leg de borstel omgekeerd op een handdoek te
drogen, met de spiegel naar beneden.
Desinfecteren van borstels:
Er zij twee verschillende methoden om borstels te desinfecteren.
1. Ontsmetten met chemicalien, zoals alcohol of waterstofperoxide.
2. Bestralen met ultraviolette stralen, in een speciaal daarboor bestemd apparaat,
een UV-sterilisator
Reinigen en desinfecteren van kammen:
1. Verwijder met een borsteltje eerst de losse haren en vuil.
2. Laat de kam even weken in een sopje van lauw water en zeep
3. Spoel de kam goed uit onder lauw, stromend water en maak het droog.
Desinfecteren van een kam kan, net als bij borstels, met chemicaliën of UV- stralen.
Let op: lees bij het werken met chemicaliën eerste altijd de gebruiksaanwijzing en
gebruik altijd handschoenen.
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3.4 Borstel,- & kamtechnieken:
Eigenlijk beginnen alle behandelingen met kammen of borstelen
van het haar. Maar ook tijdens behandelingen gebruik je vaak
een kam of borstel. Voor kammen en borstelen bestaan
verschillende technieken. Hieronder lichten we die toe.
De
1.
2.
3.

vijf borstel- en kamtechnieken:
Ontwarren
In rust kammen en borstelen
Scheidingen borstelen en kammen

Ontwarren:
Voordat je begint met een haarbehandeling start je met ontwarren. Dit is het
onknopen van het haar. Hiervoor gebruik je een grove kam of een borstel met een
brede spiegel. Ontwarren van het haar moet voorzichtig gebeuren. Je gaat in kleine
stukjes te werk, van beneden naar boven. Om te zorgen dat je de klant daarbij niet te
veel pijn doet, houd je de ontwarde haren tegen met je hand. Op die manier trek je er
zo min mogelijk aan. Pas als het haar gehelemaal ontward is, kun je gewoon starten
met kammen en borstelen.
 Deze handeling gebruik je bij de vaardigheden voor het haar wassen en voor
het föhnen.

In rust kammen en borstelen:
Wanneer je een indruk wilt krijgen van het hele haar, begin
je in rust te borstelen en kammen van het haar. De
bedoeling is dat je de natuurlijke haarval van het haar ziet.
Je kamt het haar aan beide zijpartijen en vanaf het
voorhoofd naar de punten van het haar. Gebruik voor deze
techniek een gewone grove kam of een borstel met een
brede, bolle spiegel. (zie de foto’s links)

Scheidingen borstelen en kammen:
Een scheiding in het haar maken lijkt een gemakkelijke zaak, maar dat is het vaak
niet. Wanneer je met haar werkt maak je niet alleen scheidingen links, rechts of in het
midden van het kapsel. Scheidingen maak je ook wanneer je het haar moet afdelen,
zoals bij permanenten en knippen. Scheidingen helpen je overzicht te krijgen van het
haar. Voor het maken van scheidingen is het gebruik van een kam het handigst.

Belangrijk bij het borstelen en kammen:
Gebruik de juiste kam bij het soort haar
Gebruik de juiste borsel,- en kam techniek
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Verwerkingsvragen hoofdstuk 3
Haarverzorging
De antwoorden van deze vragen schrijf je in het bijbehorende schrift van
uiterlijke verzorging.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Van welke materialen kan een kam gemaakt zijn?
Wat betekend ontwarren?
Uit welke onderdelen bestaat een borstel?
Waarvoor gebruik je een borstel met een holle of bolle spiegel?
Wat bepaald de kwaliteit van de kam?
Wat is het nadeel van hardgummi?
Waar is een borstel met een rechte spiegel geschikt voor?
Van welk materiaal kan het bostelbeslag van zijn gemaakt?
Hoe noem je de onderstaande kammen? Waarvoor gebruik je deze kammen?

Doen:
Je gaat nu na overleg met je docent samen met een klasgenoot of alleen een paar
borstels en kammen reinigen en desinfecteren.
Kijk eerst naar de instructie op de dvd en lees goed het stappenplan op pagina 15.
Vul voordat je gaat starten de werkplanning voor het uitvoeren van de
vaardigheden in. Zie het voorbeeld op pagina 9.
Laat de vaardigheid controleren door je docent!
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Hoofdstuk 4 Knippen
4.1 Inleiding:
Reinigen is een onderdeel van haarverzorging,
naast beschermen en verbeteren.
Reinigen, beschermen en verbeteren van het
haar zijn behandelingen gericht op de conditie van het haar en/of
hoofdhuid. De behandeling voer je uit voordat je start met het knippen
van het haar.
In dit hoofdstuk leer je over verzorgingsproducten voor het haar, hoe je een
wasbehandeling moet uitvoeren en welke massage technieken je kunt toepassen.

4.2 Verzorgingsproducten:
Shampoos
Om ons haar te wassen gebruiken we shampoos. Er zijn heel veel soorten shampoos te
koop in drogisten en supermarkten. Je kunt ze verdelen in normale en speciale
shampoos.
Normale shampoos:
Deze shampoos zijn bedoeld voor normaal haar en normaal huidtype. Deze shampoos
zijn neutraal en hebben een reinigende werking. Normale/neutrale shampoos hebben een
pH-waarde van 7.
Speciale shampoos:
Deze shampoos zijn bedoeld voor afwijkende of gevoelige huidtypen en voor haar dat
een speciale behandeling vraagt. Denk bijvoorbeeld aan een aandoening aan de
hoofdhuid zoals haaruitval.
Shampoo: Reinigt het haar (het wasmiddel)
Conditioner: Maak het haar zacht (de wasverzachter)
Haarmasker: Werkt voedend wanneer haar bijvoorbeeld beschadigd is.
Föhn beschermer: Dit bestaat uit een crème/gel die het haar beschermd tegen de
warmte van de föhn maar beschermd ook tegen UV stralen. Dit gebruiken kappers vaak
na knippen en voor het föhnen.

Stylingsproducten:
Mousse: Geeft volume aan het haar, vooral als het op vochtig haar wordt aangebracht.
Gel: Geeft een verstevigende werking. Glad achterover of extra krul, alles is mogelijk.
Wax: Wax verstevigt zonder dat het haar hard wordt. Het geeft glans en voorkomt
pluizig haar.
Mud and gum: Dit lijkt op een soort wax, maar bevat vezels waardoor de haarstructuur
sterker en steviger is.
Spray: Gebruik je om te stylen. Om het haar te fixeren zodat het dus goed blijf zitten.
De voornaamste grondstoffen in shampoos:
Ingrediënten:
 Tenside: Dit is het ‘wasmiddel’. Het heeft een goede huidverdraaglijkheid en het
bezit schuimvermogen.
 pH-regelaar: (De pH is een maat voor de zuurgraad) wordt gebruikt om een huid
neutrale pH (ongeveer 5.5) wasemulsie te verkrijgen.
 Jojoba-olie: is geschikt voor iedere huid- en haartype. Het beschermt de huid en
het haar tegen guur en koud weer, luchtvervuiling, uitdroging en statische
elektriciteit. Jojoba-olie bevat veel natuurlijke huidvitamines (o.a. vitamine E) en
mineralen.
 Lysolecithine: Aangezien een olie niet mengt met water, kan men lysolecithine
als plantaardige emulgator gebruiken.
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Een conserveermiddel: bijvoorbeeld een natuurlijke die is opgebouwd uit de
bouwstenen van etherische olie.
Sorbitol: Houdt het vochtgehalte van de huid in balans en voorkomt uitdroging.
Het komt van nature in veel vruchten voor, maar de industriële inwinning gebeurt
echter vooral uit mais en tarwezetmeel.
Xanthaan gum: is een verdikker, die ook in de voedingsindustrie vaak gebruikt
wordt.
Etherische lavendel olie: geeft de shampoo een heerlijke geur. Lavendel olie is
een zuivere essentiële olie, onbewerkt en zonder toevoegingen.

Bepaalde speciale shampoos hebben niet alleen een reinigende werking, maar ook
regelende, stimulerende en bestrijdende eigenschappen.
De meest voorkomende speciale shampoos zijn voor:
Normaal haar: Milde shampoo die de biologische (normale) functie van de zuurmantel
van de huid niet aantast.
Vet haar: Een shampoo met stoffen die remmend werken op de talgklierproductie.
Droog haar: Een shampoo die stimulerend werkt op de productie van talg door de
talgklieren
Hoofdroos: Een shampoo tegen een schilferige hoofdhuid.

4.3 Haren wassen:

Waarom een wasbehandeling?
Er zijn vier redenen of doelen waarom we een wasbehandeling
uitvoeren.
1. Reinigen van haar en hoofdhuid
2. Het haar voorbereiden op de behandeling. (het is vaak
prettig om nat haar te werken. Vooral met knippen kun je
netter en overzichtelijker werken).
3. Aandacht besteden aan eventuele haar,- en/of
hoofdhuidproblemen
4. De klant en verfrissend en ontspannen gevoel geven

Was technieken
Als je een wasbehandeling uitvoert, kun je verschillende wastechnieken
gebruiken. Met wastechnieken bedoelen we dan de combinatie van
wassen met massage. De technieken die we onderscheiden, hebben te
maken met de druk waarmee de massage tijdens het wassen wordt
uitgevoerd.
We onderscheiden drie wastechnieken:
1. Normale wastechniek voor normale hoofdhuid
2. Oppervlakkige wastechniek voor de vette hoofdhuid
3. Diepte wastechniek voor de droge hoofdhuid
Normale wastechniek
De normale wastechniek bestaat uit wassen met een massage met normale druk. Deze
wastechniek kun je eigenlijk altijd toepassen. De techniek gebruik je voor je met een
behandeling begint om het haar te reinigen. Hij is bedoeld voor de normale hoofdhuid.
Oppervlakkige wastechniek
De oppervlakkige wastechniek bestaat uit wassen met een zeer lichte massage. Er wordt
weinig druk uitgeoefend op de hoofdhuid en haar. Deze techniek is bedoeld om
onreinheden uit het haar te verwijderen voordat je met een vervolgebehandeling, zoals
permanenten, verder gaat. Hij is bedoeld voor de vette hoofdhuid.
Diepte wastechniek
Diepte wastechniek bestaat uit wassen met een massage waarbij veel druk wordt
uitgeoefend op de hoofdhuid en het haar. Deze wastechniek wordt gebruikt bij sterkt
verontreinigd haar. Aangezien met de stevige massage de talgproductie
gestimuleerd wordt, is deze wastechniek geschikt voor mensen met een droge
hoofdhuid.
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4.4 Massagetechnieken
Zonder massage is het onmogelijk
haar en hoofdhuid goed te reinigen.
Door te masseren kan de shampoo
onreinheden:
- Los maken
- Los houden (zodat het niet
weer aan haar of hoofdhuid
hecht)
- Afvoeren
Afgezien van het feit, dat shampoo
zijn werk beter kan doen met een
massage, heeft een massage ook
effect op de hoofdhuid. Zo kun je
met massage een kleine bijdrage
leveren aan een eventueel
huid(haar)probleem. Het is namelijk zo, dat verschillende soorten massages
verschillende effecten op de huid hebben.

Dit moet je weten:
Hieronder bespreken we 3 massagetechnieken en de effecten hiervan:
1. Wrijfmassage
2. Kneedmassage
3. Klopmassage

De Wrijfmassage

Wrijfmassage: Bij de wrijfmassage maak je
cirkelvormige en zig-zag-bewegingen met je vingers.
Met de wrijfmassage stimuleer je de doorbloeding
van de huid. De wrijfmassage heeft een
ontspannende werking op de spieren. Deze massage
wordt voornamelijk gebruikt bij droge huidtypes.
Het is de meest gebruikte massage bij het wassen.
Kneedmassage: Bij de deze massage kneed je de
huid en huidspieren tussen duim en vingertoppen.
Het is een massagetechniek met een grote diepe
werking. De kneedmassage is vooral bedoeld voor
de verbetering van de conditie van het onderhuids
bindweefsel, maar is niet geschikt voor mensen met
een vette huid of een hoge bloeddruk.
Klopmassage: Bij de klopmassage worden met de
vingertoppen snelle tokkelbewegingen op de
hoofdhuid gemaakt. Je kunt er kramp in de spieren
mee verlichten en de werking van de
gevoelszintuigen verbeteren, zonder de
talgproductie te beïnvloeden. Deze vorm van
massage is vooral bedoeld voor vette huidtypes.

21

J.S. Koopman©

4.5 Protocol: Haren wassen
Stappen: Elke wasbehandeling verloopt volgens drie stappen:
1. Voorbereiden
2. Uitvoeren
3. Nabehandelen
Hierna worden de stappen stap voor stap toegelicht
Voorbereiden:
Leg je benodigdheden klaar:
Wat heb je nodig?
Kappersstoel Shampoo (op basis van je diagnose)
Wasbak
2 handdoeken
Handelingen:
1. Kapmantel omdoen
2. Haar uitborstelen en kammen
3. Handdoek omdoen (let op: stop de handdoek
goed bij de kapmantel in)
4. Haar nat maken
5. Shampoo verdelen

Grove kam
Haarklem

Kapmantel
Conditioner

De Wrijfmassage

Uitvoering:
1. Haren wassen
Gebruik de massagetechniek die past bij het
type haar en huid (deze wordt toegelicht op
de volgende pagina). Begin bij het voorhoofd
(1) en was in de richting van de kruin. Was
het kruingedeelte (2),zijkanten hoofd (3).
Was het achterhoofd (4). Wast het
nekgedeelte afwisselend buiten,- en
binnenwaarts (5 en 6).
2. Haren uitspoelen
Laat het water aan en controleer de
temperatuur van het water. Vraag altijd aan
de klant of het prettig is. Bescherm met je
hand het gezicht en de oren van de klant,
zodat er geen water over het gezicht loopt.
Begin bij het voorhoofd dan zijkanten en de rest van het haar. Knijp het overtollig
water uit het haar.
3. Nabehandelen
Zijn alle shampooresten goed uitgespoeld, dan kun je nu beginnen met
nabehandelen.
Het nabehandelen bestaat uit de volgende 3 stappen:
1. Controleren en eventueel wassen herhalen. Controleer of het haar na de
eerste behandeling goed schoon is. Als het haar stroef (je hoort een soort piep
geluid) aan voelt tussen de vingers, dan mag je aannemen dat het haar
schoon is. Herhaal eventueel de wasbehandeling.
2. Handdoekdroog maken en ontwarren. Maak het haar handdoekdroog en
ontwar het haar met een grove kam. Begin vanuit de nek met kleine stukjes
tegelijk.
3. Verzorgen. Na het wassen kun je de haren en de hoofdhuid behandelen met
verzorgingsartikelen. Zoals een haarmasker of een conditioner. Dit is
afhankelijk van de wens van de klant en de diagnose, die je voor de
wasbehandeling gesteld hebt.
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4.6 Knippen
Dit moet je kunnen:
Je kunt een haarstrook afdelen en knippen
Je hebt kennis van soorten materialen en soorten scharen die je
nodig hebt bij het knippen
Op je examen moet je een strook haar kunnen knippen. Niet een heel
model. Wanneer je kijkt naar de haardracht van verschillende mensen om je heen kun je
vele lijnen en vormen ontdekken. Maar voordat je hele verschillende kapsels kan knippen
gaan we eerst in dit hoofdstuk leren recht knippen.
Materialen en gereedschappen:
Wat heb je nodig bij het knippen?
Een kapmantel
Haar klemmen
Een grove kam (voor het ontwarren)

Plantenspuit (incl. water)
Kappersschaar
Puntkam en/of knipkam

Halskraag: De halskraag wordt alleen bij mannen toegepast. De halskraag is van
papier en wordt na gebruik weggegooid. Als eerste wordt de halskraag om de nek
gedrapeerd vervolgens wordt de kapmantel om de schouders geslagen. De halskraag
wordt over de kapmantel gevouwen.
Knipkraag: Naast het gebruik van een halskraag is er ook een knipkraag. Deze is van
rubber, daardoor vaker te gebruiken. De knipkraag wordt over de kapmantel gelegd.
Afdeelklemmen gebruik je om het haar per afdeling vast te zetten.
Nekkwast: wordt gebruikt voor het verwijderen van haren van het gezicht en uit de
nek. De nekkwast is gemaakt van varkenshaar en heeft gespleten uiteinden die zacht
aanvoelen op de huid.
Om te knippen heb je een knipkam nodig. Een kam die een
grof- en een fijn deel bevat. De grove kam gebruik je voor
het afdelen van het haar. Het fijne deel van de kam gebruik
je steeds wanneer je een passé (kleine pluk van het haar)
kamt en vervolgens gaat knippen.
Scharen:
De scharen in een kapsalon zijn natuurlijk het belangrijkste
gereedschap van een kapper(ster) Er zijn scharen speciaal
voor links- en rechtshandige. De scharen zijn erg kostbaar en
kunnen bij goed en verantwoord gebruik lang meegaan. Daarvoor volgen hier een
aantal onderhoudstips:
**
**
**
**

Niet laten vallen
** Drogen na gebruik
Geen haren op de schaar laten zitten
** De schroef van de schaar regelmatig oliën
Schaar laten slijpen en de schroef afstellen
Wanneer de schaar in contact komt met bloed of pus de schaar reinigen met alcohol van 70 %.

In de kapsalon zijn er nog veel meer scharen met hun eigen functie maar in deze module
wordt slechts de ‘gewone’ schaar gebruikt. De scharen zijn van roestvrijstaal met een
chroom laag erom heen. Deze chroom laag kan nikkel bevatten wat kwalijk kan zijn voor
mensen die en nikkel allergie hebben. De snijbladen van een schaar hebben microgolven.
Dit zijn minuscule kleine ribbeltjes die ervoor zorgen dat het haar niet “wegloopt” tijdens
het knippen. De meeste kappersscharen hebben een angel. Dit is het deel waar de pink
op rust tijdens het knippen zodat de schaar minder beweging geeft.
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Verwerkingsvragen
hoofdstuk 4 Knippen
De antwoorden van deze vragen schrijf je in het bijbehorende
schrift van uiterlijke verzorging.

Verwerkingsvragen:

1. Wat is het verschil tussen shampoo, een conditioner en een
haarmasker?
2. Wat doet de shampoo voor vet haar?
3. Wat doet de shampoo voor droog haar?
4. Waarom wassen we het haar?
5. Noem 3 wastechnieken
6. Welke wastechniek is voor een vette hoofdhuid?
7. Wat zijn de voornaamste grondstoffen in shampoos?
8. Waarom gebruiken we een massagetechniek tijdens het
wassen van het haar?
9. Welke 3 massagetechnieken moet je weten?
10. Voor wie is de kneedmassage niet geschikt?
11. Wat is de meest gebruikte massagetechniek?
12. Waarom moet je zowel rechts,- als linkshandig leren föhnen?
13. Wat heb je nodig bij het knippen?
14. Noem 6 onderhoudstips van de schaar
15. Zoek op: wat betekent effileren van het haar?

Vaardigheden oefenen:
Je gaat nu verschillende vaardigheden oefenen. Deze zul je goed moeten beheersen
voor het behalen van je examen. Bekijk eerst de dvd. De onderdelen wassen en föhnen.
Deze opdracht(en) voer je uit op een oefenpop of op een medeleerling. Maak altijd
eerst een werkplanning (zie pagina 9).
Vaardigheid 1: Was het haar zoals beschreven staat in de werkkaart op pagina 22 of
pagina 25 en 26.
Gebruik verschillende verzorgingsproducten.
Je kunt de vaardigheid oefenen op een pop of op elkaar.
Zorg dat je alle hoofdhuidmassage technieken heb geoefend.
1. Wrijfmassage
2. Kneedmassage
3. Klopmassage
Vaardigheid 2: Föhnen van het haar (standaard) (Gebruik de werkkaart op pagina 27)
Probeer dit zowel rechts,- als linkshandig aan te leren.
Vaardigheid 3: Maak het haar opnieuw een beetje vochtig met de plantenspuit en
oefen nu de volume,-en scrunchtechniek. (Gebruik de werkkaart op pagina 28)
Föhn tijd: Op een oefenpop mag je 50 minuten doen over deze vaardigheid
Bij een echt model moet je het kunnen binnen 25 minuten.
Vaardigheid 4: Een haarstrook knippen
Kijk eerst de instructie dvd knippen.
Maak een werkplanning (zie pagina 8) Leg alles klaar en start.
Laat de vaardigheden controleren door je docent!
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Werkkaart: Haren wassen










Deze opdracht is in tweetallen
Kappersstoel
Wasbak
2 handdoeken
Kapmantel
Shampoo (op basis van je diagnose)
Conditioner
Grove kammen
Haarklem.

Wat heb je nodig:
Werkwijze:
Voorbereiden:

Lees eerst de hele werkkaart

Waar moet je op letten?

Leg alle materialen klaar

1. Laat het model plaats nemen op de
kappersstoel.

Spreek het model altijd aan met u.

2. Doe de kapmantel om.

Zorg dat deze goed aansluit op de hals,
zodat de kleding tijdens het wassen niet
nat wordt.

3. Ontwar het haar.

Voordat het haar gewassen wordt, moet
je het haar eerst goed uitborstelen en
kammen

4. Handdoek om doen. Leg een
handdoek over de kapmantel en
stop de handdoek achter bij de nek
in de kraag van de kapmantel.
5. Laat het model op de stoel bij de
wasbak plaatsnemen.
6. Zet de wasbak op de juiste hoogte.

Het model moet goed met de nek tegen
de wasbak aanzitten. Vraag of de klant
goed zit.

7. Maak het haar nat.
 Regel eerst de temperatuur.
 Neem het langere haar vast,
hang dit in de wasbak en
laat het model het hoofd
naar achter doen.

Controleer of het model dit een
aangename temperatuur vind. Rond 37C
(= lich. temp.) Dit kunt je het beste
voelen door het water aan de binnenkant
van je pols te laten stromen met de
handsproeier.

8. Zet na het natmaken van het haar

Verwarm de shampoo in je handpalm. Dit
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de sproeier uit en doe wat shampoo
in de palm van je hand.
9. Het verdelen van de shampoo:
Verdeel de shampoo gelijkmatig
over het gehele haar.

is aangenamer voor de hoofdhuid.
Zorg dat de nekpartij ook voldoende
shampoo krijgt. Voeg vervolgens wat
lauw water toe, zodat de shampoo goed
schuimt en beter reinigt.

Uitvoeren:
Wassen:
Gebruik bij het wassen een normale
massage techniek. Plaats je vingertoppen
midden voor het hoofd en maak heen-enweer-gaande bewegingen met je vingers.
Zie afbeeldingen 1 t/m 6 ►
Spoelen:
 Spoel de shampoo uit het haar.
 Bescherm met je hand het gezicht en
de oren van het model, zodat er geen
water over het gezicht loopt.
 Begin met spoelen bij de haargroei aan
de voorzijde van het hoofd.
 Spoel daarna de zijkanten en het
gedeelte achter de oren.
Let op: zet de kraan niet te hard aan en
houd de spuitkop zo dicht mogelijk bij het
hoofd van het gezicht van het model af.


Breng het haar tijdens het spoelen zo
nu en dan omhoog om restjes shampoo
te verwijderen.



Knijp na het spoelen het overtollige
water uit het haar. Voorkom spanning
op de hoofdhuid. Dit is voor het model
onprettig.



Mocht je nog een conditioner willen
toevoegen aan het haar dan kan dat
nu. Dit op dezelfde manier als de
shampoo aanbrengen en uitspoelen.
Nabehandelen:
1. Controleer of het haar helemaal
schoon is. Als het haar stroef
aanvoelt tussen de vingers, dan
mag je aannemen dat het haar
schoon is. (Herhaal eventueel de
behandeling)
2. Maak het haar handdoek droog en
loop met het model naar de
kappersstoel.
3. Ontwar daar het haar. Ontwar het
haar met een grover kam. Begin
vanuit de nek met kleine stukjes
tegelijk.

Let op: je mag het haar niet in een
handdoek wringen. Nat haar is gevoeliger
dan droog haar en breekt dan sneller.
Gebruik voor het afdelen van het
(lang)haar de haarklem.
Ruim na afloop alles weer netjes op
zoals je geleerd is in de lessen.
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Werkkaart: Föhnen van het haar (standaard)
Wat heb je nodig:

Droog het haar niet te
warm 40–50 C
Werkwijze:










Blaasföhn met mondstuk
Een handdoek
Grove kam en een Vorkkam
Balpoint borstel
Versteviging
Eventueel: haarlak, gel of wax
Haarklem (voor het afdelen van het haar)
Deze opdracht is in tweetallen
Waar moet je op letten?

Lees eerst de hele
werkkaart
Let op: vooraf aan deze vaardigheid
ga je of het haar eerst wassen. (zie
werkkaart haren wassen)
Of je gaat na het ontvangen van het
model het haar eerst nat sprayen.
1. Ontvang het model in de
kappersstoel.

Spreek het model altijd aan
met u.

2. Maak het haar nat. (dus of
door het vooraf te wassen, of
nat te sprayen)

Nooit droog haar föhnen!

3. Doe nu wat versteviger in het
haar. Verdeel dit goed over
het haar. Van de aanzet van
het haar (dus van de
hoofdhuid) tot de puntjes van
het haar.
4. Ontwar het haar. Kam het
haar dus door met de grove
kam.
5. Begin bij de nek partij. Deel
het lang haar af. En zet de
rest van het haar vast met de
haarklem. (dit niet bij kort
haar)
6. Föhn de kruin en zijpartij
7. Als laatste de boven partij
van het haar.
8. Breng het haar in model met
een vork kam.

Begin altijd bij de punten van
het haar, dan het tussenstuk
en als laatste het hele haar
doorkammen.


Balpoint bortsel



Vorkkam

9. Voeg als laatste eventueel
lak, wax of gel in het haar als
finish.
10.Ruim nu alles weer netjes
op.
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Werkkaart: Föhnen van het haar
Technieken: Volumeföhnen & Scrunchen
Wat heb je nodig:











Blaasföhn met mondstuk
Een handdoek
Grove kam
Vorkkam
Balpoint bortsel
Borstel met een bolle open spiegel
Versteviging
Eventueel: haarlak, gel of wax
Haarklem (voor het afdelen van het haar)
Deze opdracht is in tweetallen

Droog het haar niet te
warm 40–50 C
Werkwijze:

Waar moet je op letten?

Volumeföhnen:
1. Ontwar het haar. Kam het haar dus door
met de grove kam.

Lees eerst de hele werkkaart
Leg alle materialen klaar

2. Deel het vochtige haar waarin
versteviger is aangebracht, eerst af.
Gebruik de haarklem.




Begin bij de nek partij.
Föhn de kruin en zijpartij
Als laatste de boven partij van het haar.

3. Zet het mondstuk op de blaasföhn en
neem een borstel met een bolle open
spiegel
4. Neem een haarpluk op en haal de
borstel met een ronde beweging onder
de hele haarpluk door.
5. Droog het haar tijdens deze bewegingen
met de föhn.
6. Breng het haar met borstel of kam in
model en werk het kapsel af met wat
haarlak, wax of gel.
Werkwijze:
Scrunchen:
1. Maak het natte haar handdoek droog
2. Neem een blaasföhn zonder mondstuk
3. Föhn het haar droog, terwijl je met de vrije
hand het haar in model kneedt.
Breng het haar met borstel of kam in model en
werk het kapsel af met wat haarlak, wax of gel.
Ruim alles na gebruik weer netjes op

Voor veel volume is het belangrijk dat
je de föhn vlak bij het begin van de
pluk houdt dus vlak bij de hoofdhuid.
Niet te dichtbij natuurlijk. Dan wordt
het te heet op het haar!

Waar moet je op letten?
Door het haar te kneden ontstaat er
volume in het haar.
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Hoofdstuk 5 Permanenten:
5.1 Inleiding
In dit laatste hoofdstuk over het haar behandelen we permanenten. Je leert wat daar
allemaal bij komt kijken en wat je eerst moet weten voordat je gaat beginnen. Eerst ga
je deze stof lezen. Daarna ga je voordat je de vaardigheden gaat oefenen de
bijbehorende filmpjes kijken op de dvd.
Voor het landelijke examen wat je dit schooljaar gaat afleggen moet je verschillende
kennis en vaardigheden toepassen. Wat zeker van je verwacht wordt staat hieronder:

-

Je kan de negen-vlakken-permanentafdeling
Kunt de juiste wikkel kiezen
Je kent de toepassingen van de warmtebron
bij permanenten
Je weet de werking van permanentvloeistof

5.2 Hoe ontstaat de krul?
Veel mensen die een permanent willen hebben stijl of lichtgolvend haar. Maar hoe blijft
dan na het permanenten de krul er zo goed inzitten? Om deze vraag te kunnen
beantwoorden moet je eerst de opbouw van het haar snappen.
Het haar bestaat van binnen naar buiten uit:
- Een schubbenlaag
- Een vezellaag
- Het merg
Bij een permanentbehandeling gebruiken we vloeistoffen om
haarschubben te openen en weer te sluiten. Door deze behandeling
trekken de vloeistoffen tot diep in het haar waardoor na de
behandeling de krul blijf zitten. Totdat de permanent na enkele
weken er weer uitzakt.
Bij het permanenten gebruiken we twee vloeistoffen:
1. Permanentvloeistof: deze maakt het haar week zodat het de vorm van de wikkel
kan aannemen.
2. Stabilisatievloeistof: Deze zorgt voor de stevige krul in het haar. En zorgt ervoor
dat de haarstructuur zich weer hersteld en sluit.
Bij een permanent behandeling zijn er basische en zure vloeistoffen:
Basen zorgen ervoor dat de haarschubben van het haar open gaan.
Zuren sluiten de haarschubben weer.
Voor en nadelen van permanentvloeistoffen:
Permanentvloeistoffen bestaan al heel lang. De basische ofwel alkalische
permanentvloeistoffen heeft als nadeel dat het de kwaliteit van het haar na de
permanentbehandeling kan verminderen. Dit komt door de werking van de vloeistof. De
haren moeten flink zwellen om de permanentvloeistof (wat de structuur van het haar
verandert) binnen te laten.
Als alternatief is de zure permanentvloeistof op de markt gebracht. Hierbij hoeven de
haren niet zoveel te zwellen. De aantasting van de kwaliteit is daardoor minder groot.
Nadelen van zure permanentenvloeistof:
- De krul is korter houdbaar
- Je moet secuurder wikkelen
Draag altijd
- Je hebt een grote kans op allergische reacties zoals
handschoenen!
kapperseczeem.
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Wat zijn de bastanddelen van permanentvloeistof:
Chemische stoffen:
Ammonia
Thioglycolzuur
Ammoniumverbindingen
Haarbevochtige stoffen

Daar kunnen ook andere stoffen aan toegevoegd zijn:
Haar beschermende stoffen
Emulgatoren
Geurstoffen
Op de dvd krijg je hier nog
Kleurstoffen
extra informatie over

5.3 Voor,- en nabehandelingsproducten
Er zijn speciale voor,- en nabehandelingsproducten voor permanenten in de handel. De
producten hebben bij een permanentbehandeling twee functies:
- Beschermen van de hoofdhuid.
- Herstellen de haarstructuur van beschadigd haar.
Voorbehandelingsproducten:
Een voorbehandelingsproduct brengt het haar van de klant in een betere conditie. Je
kunt een dergelijk product voor elke haarsoort gebruiken. Vooral beschadigd en poreus
haar heeft een goede voorbehandeling nodig. De schadelijke werking van de
permanentvloeistof blijf dan zo klein mogelijk.
In het product zitten stoffen die
 Het haar makkelijk doorkam baar maken
 Zorgen voor soepel en glanzend haar
 Dat de permanentvloeistof gelijkmatig in het haar wordt opgenomen (de
haarschubben gaan daardoor open)
 Het haar beschermd
Nabehandelingsproducten:
Deze producten zorgen ervoor dat de schadelijke werking
van de permanentvloeistoffen zo klein mogelijk blijft.
In de nabehandelingsproducten zitten stoffen die zorgen
ervoor dat:
 De haarschubben beter sluiten
 Het haar verhard dus meer stevigheid krijgt
 Het heeft een verzorgende werking

Gesloten
schubben

Open
schubben

5.4 Welke materialen heb je nodig bij permanenten:
-

Bakje
Clips, klemmen
Handdoek
Handschoenen
Indicatiepapier
Kammen
Kapmantel

Verzorgingsproducten
Mutsje
Sponsje
Warmteapparaat
Watten
Wikkel
Wikkelvloeitjes

Permanentvloeistof staat er niet bij omdat jullie deze niet gaan toepassen in de vaardigheid.
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5.5 Soorten wikkels:
Wikkels spelen een hele belangrijke rol bij de permanentbehandeling. Zij bepalen de
vorm en grootte van de krul. Wikkels variëren in vorm, dikte en lengte. Daarover gaat
dit onderstaande gedeelte.
Dikte en lengte:
In de praktijk komt het voor dat de ene klant grove krullen wil en de andere klant een
fijne krul. Daarom heb je wikkels van verschillende diktes nodig. Voor grove krullen
gebruik je dikke wikkels. Voor fijne krullen dunnen wikkels.
Vorm:
Wikkels zijn er in verschillende uitvoeringen:
1. Cilindrische wikkels
2. Diabolische wikkels
3. Shapers
Al deze wikkels zijn gemaakt van kunststof
Cilindrische wikkels zijn rond van vorm
en over de gehele lengte even dik. Zo
krijg je over de gehele lengte van het
haar een gelijkmatige krul.
Diabolische wikkels zijn in het midden
dunner dan de cilindrische wikkels,
waardoor het haar aan de punten
sterker krult dan de rest van het haar.
Shapers zijn kunststofstaven met een
ronde vorm. Ze worden in het haar
gedraaid en vastgezet door de uiteinden
om te buigen. Door de vorm geeft de
shaper als eindresultaat een soepele
beweging.

5.6 Afdelen: Negen-vlakkenafdeling
Bij een wikkelpatroon zijn twee zaken van belang: afdelen en wikkelen.
Afdelen doen we om:
- De wikkels goed over het hele hoofd te kunnen verdelen
- Om systematisch te kunnen werken (zou hou je overzicht om de banen
evenwijdig te kunnen verdelen.
Je kunt afdelen in verschillende patronen. De meest voorkomende is de
negenvlakkenafdeling. Hierbij deel je het haar in negen vakken.
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Bij een negenvlakkenafdeling maak je
horizontale en verticale scheidingen in het
haar. Om het haar goed te kunnen afdelen
moet je rechte scheidingen kunnen maken.
Het is belangrijk dat je bij het afdelen
nauwkeurig werkt. De wikkel wordt als
meetlat gebruikt. De juiste breedte van de
vakken is de lengte van de wikkel. We
rekenen de punt en de dop van de wikkel niet
mee. Kijk ook goed naar de afbeelding.

5.7 Permanentsystemen:
De warmtebron en de hoeveelheid warmte bepaalt de naam van het permanentsysteem.
We leren je er twee:
1. Coldwave (koude methode)
2. Capwave (warme methode)
Coldwave:
Bij de coldwave is de lichaamstemperatuur de
warmtebron. De warmte van het lichaam, brengt het
chemische proces op gang. De hoeveelheid warmte die
aan het haar wordt afgegeven is ongeveer 20 graden.
Dat is niet zoveel. Daarom gebruiken kappers sterke
permanentvloeistof dan bij de capwave methode.

Capwave:
Bij de capwave voegen kappers extra warmte toe met
een warmteapparaat, bijvoorbeeld een droogkap. De
warmte is dan constant 50 graden. Door de extra
warmte wordt er:
- Minder sterke vloeistof gebruikt
- Men kan dikkere passés inwikkelen

In het onderstaande schema nog wat kenmerken op een rij:
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5.8 Wikkeltechniek met wikkelvloeitjes
stapsgewijze uitleg:
In dit onderdeel gaan we stapsgewijs de wikkel vaardigheden toelichten.
Als je zelf gaat oefenen kijk je zelf eerst de instructie dvd.
In deze module leren jullie de 90graden techniek. Deze techniek wordt
meestal gebruikt om volume te krijgen. Bij de 90graden techniek draai je
het haar loodrecht uit de huid en op spanning om de wikkel. (zie de
naaste afbeelding)

90graden techniek

Sommige kappers wikkelen graag met wikkelvloeitjes. Dit heeft als
voordeel:
 De punten van het haar worden niet geknikt om de wikkel
gedraaid.
 Door het vastdraaien van de punt kan er een betere spanning en
spreiding ontstaan.
 Kort haar inwikkelen gaat gemakkelijker met wikkelvloeitjes.
Werkwijze:
1. Leg alle benodigdheden klaar.
2. Je werkt met gewassen/handdoekdroog haar.
3. Gebruik de puntkam voor het afdelen en kammen. (Voor het
ontwarren gebruik je een grove borstel of kam).
4. Het hebt het haar in de negen-vlaksafdeling afgedeeld met
haarklemmen.
5. Neem een partij haar op die zo breed is als de doorsnede van de
wikkel. Dit noemen we passé. Hier moet een rechte scheiding
getrokken worden. Het haar moet loodrecht uit de huid gekamd
worden. Alleen dan komt de wikkel op de juiste plaats.
6.
7.
8.
9.

Houd het vloeitje achter de te wikkelen passé.
Zorg dat alle haren op het vloeitje zijn.
Leg de diabolische wikkel voor het haar en rol naar je toe.
Heb je de hele passé ingerold? Zet hem dan vast met het
elastiekje.
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5.9 Manieren hoe je kunt wikkelen:
Er zijn vele manieren om het hoofd vol te wikkelen. In deze
module leer je er twee.
Zesvakkenwikkeling:
Bij korte kapsels gebruiken we vaak een
zesvakkenwikkeling. Bij deze wikkelpatronen wikkel je
alleen de bovenkant van het hoofd. De haren aan de zijkant
en in de nek zijn bij sommige kapsels te kort om te
wikkelen. Korte haren maken wikkelen moeilijker.
Op afbeelding 1
 1 lange midden partij
 Boven beide oren 2 zijpartijen
Afb. 1
Waaierwikkeling:
Bij de waaierwikkeling ontstaan 3 lange rijen wikkels en bij
de oorpartij ontstaat een klein vakje omdat die dan over is.
Deze wikkeling geeft de voorpartij veel volume, terwijl de
zijpartijen vrij vlak moeten worden.
Kijk ook goed naar afbeelding 2
Welke wikkelpatroon je kiest hangt af van de lengte van het
haar
Het gewenste model dus het gewenste krul resultaat en de
wensen van de klant.

Afb. 2
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Verwerkingsvragen HF 5 Permanenten
De antwoorden van deze vragen schrijf je in het bijbehorende schrift van
uiterlijke verzorging.
1.
2.
3.
4.
5.

Bij het permanenten gebruiken we twee vloeistoffen welke?
Noem 2 nadelen van zure permanentenvloeistof
Noem alle bestandsdelen uit permanentvloeistof
Wat moet je altijd aandoen bij het werken met permanentvloeistoffen?
Wat kan er gebeuren als je geen handschoenen draagt bij het werken met
permanentvloeistoffen?
6. Welke materialen heb je nodig voor permanenten?
7. Wat doen voor,- en nabehandelingsproducten?
8. Wikkels zijn er in verschillende uitvoeringen welke 3?
9. Waar zijn de meeste wikkels van gemaakt?
10. Waarom delen we af?
11. Welke vakverdeling wordt het meeste toegepast?
12. Welke permanent(warmte)systemen ken je? Wat is het verschil? Noem ook het
verschil in temperatuur.

Vaardigheden:
Je gaat nu verschillende vaardigheden oefenen. Deze zul je goed moeten beheersen voor
het behalen van je examen. Bekijk eerst de dvd. De onderdelen afdelen en wikkelen.
Deze opdracht(en) voer je uit op een oefenpop. Maak altijd eerst een werkplanning
(zie pagina 9) en leg de gebruikte materialen zorgvuldig klaar.
Vaardigheid 1 Afdelen
Let op bij de Negenvaksafdeling
Check voor jezelf steeds de volgende punten:
 Sluiten de wikkels op elkaar aan
 Liggen de wikkels binnen de afdelingsscheidingen
 Is het haar met gelijke spanning om de wikkel gedraaid
 Zitten de elastiekjes goed als je kiest voor cilindrische- of diabolische wikkels.
Vaardigheid 2 Wikkelen
- Kies voor een soort wikkel. (zorg dat je alle 3 de wikkels eens geoefend hebt)
- Kies de wikkeltechniek (kijk terug op pagina 33)
Laat de vaardigheden controleren door je docent!
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Hoofdstuk 6 Voetverzorging:
Wat moet je weten?
- De gewrichten in onderbeen en voet
- Nagelafwijkingen van nagels en tenen herkennen
- Voet- en nagelverzorgingsproducenten en instrumenten voor
voetverzorging kennen.
Welke vaardigheden moet je kunnen:
- Onder begeleiding voeten masseren/verzorgen
- Zelfstandig nagelslakken

6.1 Inleiding
In dit laatste hoofdstuk van deze module van uiterlijke verzorging behandelen we de
voetverzorging. Misschien een beetje een vreemde eend tussen de haarverzorging maar
binnen de uiterlijke verzorging zie je steeds meer combinaties binnen salons. Dus zo sla
je twee vliegen in één klap en laten mensen zich helemaal verwennen. Jij bent er dan om
dat voor ze waar te maken. Maar voordat je dat goed kunt uitvoeren in de praktijk zal je
eerst er wat over moeten leren en het vaak moeten oefenen.
Je voeten en benen zijn een heel belangrijk onderdeel van je lichaam en van je dagelijks
leven. Ze brengen je overal naar toe en ondersteunen de rest van je lichaam. Voeten
worden snel vergeten. Je kijk er waarschijnlijk het minst naar van de dag. Maar we
moeten ze zeker niet achterstellen en daarom is om te beginnen goede schoenen van
belang. Door slechte schoenen kunnen je voeten niet natuurlijk afrollen en krijg je soms
een verkeerde stand van je bekken en/of rug. Bezuinig daarom nooit op goed schoeisel.
Draag ook verschillende schoenen. Afwisselen is goed en prettig voor je voeten.
In dit hoofdstuk gaan we uit van de gezonde voeten. Maar we geven jullie ook een
kennismaking met de meest bekende voetaandoeningen.
In een blad lees je misschien wel eens over cosmetische verzorging. Dit betekent in dit
geval het verfraaien of mooi maken van de voeten. Dit betekent niet dat er eelt wordt
verwijderd en likdoorns worden ontpit. Nee, dat laten we over aan voetverzorgers of
pedicuren. In deze module gaan we aan de slag met het knippen-, laken,- en masseren
van de voeten.

6.2 De basis van onze voeten
Onze voeten en benen zijn een onderdeel van ons skelet. Dit noemen we onze
ledematen. De uitstekende delen van ons skelet zoals onze armen en benen. Deze zitten
met spieren en pezen aan onze romp
vast. Onze botten en botverbindingen
kunnen alleen bewegen wanneer er
spieren aan vastzitten. Door onze
benen en voeten kunnen we (rechtop)
staan, lopen en springen. Door onze
ledematen kunnen we gemakkelijk
rekken en strekken om bijvoorbeeld
iets te pakken.
De voet bestaat net als de hand uit
een groot aantal kleine botten. Uit
zeven voetwortelbeentjes, vijf
middenvoetsbeenderen en veertien
teenkootjes (zie de afbeelding).
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6.3 De opbouw van onze nagels:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nagelriem
Nagel
Nagelbed
Vingerkootje
Nagelwortel
Nagelwal
Lunua (wit
gekleurd half
maantje)

Onze handen en voeten hebben nagels. De nagels zijn de bescherming van onze
uiteinden van de handen en voeten. Heel handig als je je stoot of snijd. Je nagels
beschermen de onderliggende huid. Ook zijn de nagels heel handig om iets heel precies
te maken of te pakken dat is de grijpfunctie van de vingers.
De nagel bestaat uit verschillende lagen. Nagels zitten grotendeels vast aan de
onderliggende laag, het nagelbed. Het nagelbed bestaat uit een laag weefsel van cellen.
Aan de zijkanten ligt de nagel in een kleine huidplooi. Dat is de nagelwal. De nagelriem is
waar de huid eindigt en de nagel begint.
Nagels van de vingers groeien twee tot drie millimeter per maand. Teennagels groeien
langzamer (0,5-1mm per maand). Als je nagel er helemaal af is en volledig opnieuw aan
moet groeien is ongeveer 6 tot 8 maanden nodig. Voor teennagels tot wel 18 maanden.

6.4 De bekendste voetaandoeningen:
Huid/voetschimmel is een aandoening waarbij mensen veel jeuk, rode plekken en
schilferende randen hebben. Voetschimmel is een infectie die jeuk tussen en rond de
tenen veroorzaakt. Vaak zie je kloofjes met wit tussen de kleine tenen. Sommige mensen
hebben de hele onderkant van hun voet of voetrug onder de voetschimmel. De ziekte
komt vaak voor bij mensen die veel transpireren en afsluitend schoeisel dragen zoals
sporters.
De meeste schimmelinfecties zijn gemakkelijk te behandelen met een schimmeldodende
crèmes.
Handige tips om voetschimmel proberen te voorkomen:
- Neem een eigen handdoek mee naar fitness. Maak bezwete
zitvlakken droog (kweekplaats voor schimmels en
bacteriën)
- Draag rubberen teenslippers in kleedkamers, douches en
zwembaden.
- Draag droge sokken.
- Was je voeten regelmatig met schimmeldodende zeep
- Laat je schoenen goed drogen na fitness
Kalknagels:
Nagelinfecties door schimmels komen veel vaker voor dan men denkt.
Sommige mensen lopen er mee rond zonder dat ze het weten. Bij kinderen
zie je het bijna nooit. Maar wanneer mensen ouder worden, wordt men er
vatbaar voor. Schimmelnagels kunnen heel erg verschillen. Maar vaak
begint het op de grote tenen. We zien dan een
verkleuring (wit, geel of bruinachtig) en een
verdikking of brokkelig worden van de bovenkant
van de nagel. Een schimmelinfectie verdwijnt
meestal niet spontaan. Mensen worden vaak
behandeld met medicatie. Crèmes helpen niet omdat
de nagel geen genezende stoffen kan doorlaten. De
kuur kan 3 maanden duren.
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6.5 Voetonderzoek
Voordat je de voeten gaat cosmetisch gaat behandelen ga je eerst de voeten van het
model bekijken.
1. Kijk hoe het model loopt met schoenen aan
2. Kijk naar de soort schoenen
3. Kan het model zijn of haar voeten goed afrollen?
4. Schoenen uittrekken
5. Het model loopt een stukje op blote voeten. Kijk nogmaals naar het afrollen van
de voet.
6. Kijk naar de bewegelijkheid van de voet. (buigen en strekken van tenen en hele voet)

6.6 Cosmetische voetverzorging
In dit gedeelte binnen de voetverzorging leggen we de stappen die gevolgd moeten
worden bij voetverzorging uit. Onderaan deze pagina staan de bijbehorende stappen die
je bij het uitvoeren van de vaardigheid er nog even gemakkelijk bij kunt pakken.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:

Het model wordt welkom geheten. Denk aan de sociale vaardigheden uit
hoofdstuk 1. Biedt bijvoorbeeld koffie of thee aan.
Doe het voetonderzoek
Het model neemt plaats in de behandelstoel.
Trek handschoenen aan.
Desinfecteer de handschoenen met alcohol 70–80 %.
Leg een gladde doek onder het been van het model tot over de schoot van
de voetverzorger.

Desinfecteren van de voet:
1. Voetrug
2. Richting de tenen, tussen de tenen, van groot naar klein
3. Onder de tenen
4. Van tenen naar hiel
Desinfecteren van de voeten kan worden vervangen door gebruik te maken van een
voetenbad met anti bacteriële zeep. Na 5 minuten de voeten één voor één uit het badje
te halen en goed drogen. Wanneer het gaat over hygiëne heeft dit niet de voorkeur.
Voetmassage:
1. Masseer met beide duimen, duim over duim. Werk hierbij van de grote teen naar de hiel.
Beweeg zachtjes met de middelvinger over de spieren op de bovenkant ( dorsaal )van de
voet met je duim over de spieren op de onderkant. Dit doe je met lichte druk en ook
weer richting de enkel.
2. Masseer met duim en wijsvinger één voor één de tenen, beginnend me de grote teen. Je
kneedt ze zachtjes en bewerkt zo iedere teen. Je mag naar de teentop werken en er
zachtjes aan trekken: je maakt als het ware een soort kneed-, trekbeweging.
3. Pak met duim en wijsvinger de dunne huid tussen de tenen en knijp er zachtjes in.
4. Masseer de voetzool de hiel en de buitenzijde van de voet grondig. Bij het masseren van
de voetzool masseer je met de handmuis de mediale voetboog met lichte druk, waarbij
je begint onder de bal en zo verder de hele voetzool richting laterale boog, ook weer
richting hiel.
5. Masseer de wreef van tenen naar enkel, hand over hand als een soort streling met
iets druk waarbij je de eerste hand pas loslaat als je de tweede hand overneemt.
Laat de beweging vloeiend verlopen dat is prettig voor het model.
6. Maak bij de hiel met je hand een kommetje en maak roterende bewegingen.
7. Omvat tot slot de voet met beide handen en laat de beweging zachtjes wegvloeien
langs de mediale en laterale zijden van de enkel.
8. Schud de voeten tenslotte één voor één los. Houd hierbij rekening met zwakke
enkels want bij het losschudden kan pijn ervaren worden.
** Kijk ook de massage instructie op de dvd, dat maakt het makkelijker
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Verwerkingsvragen hoofdstuk 6

1. Vul de benamingen in bij de afbeelding.
2. Wat doen we niet bij cosmetische verzorging bij voeten?
3. Hoe noem je een man of vrouw die eelt, kalknagels en likdoorns behandelt?
4. Hoeveel paar schoenen heb jij?
5. Wissel jij je schoenen vaak af?
6. Wat voor schoenen draag je graag?
7. Waarom is goed schoeisel belangrijk?
8. Wat kunnen we door onze benen en voeten?
9. Wat is voetschimmel? Hoe ziet dat eruit?
10. Noem handige tips om voetschimmel te voorkomen.
11. Hoe kun je een kalknagel laten behandelen?
12. Waarom helpt een crème niet op een kalknagel?

Vaardigheden:
Je gaat nu verschillende vaardigheden oefenen. Deze zul je goed moeten beheersen voor
het behalen van je examen. Bekijk eerst de dvd. De onderdelen voetverzorging en
voetmassage. Deze opdracht(en) voer je in tweetallen uit.
Maak altijd eerst een werkplanning (zie pagina 9) en leg de materialen
zorgvuldig klaar.
Vaardigheid 1 Voetonderzoek
Vaardigheid 2 Voetmassage
Vaardigheid 3 Nagelslakken
Laat de vaardigheden controleren door je docent.
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Werkkaart voetverzorging
Voetmassage & nagels lakken

Afbeelding (huplmiddel)

Wat heb je nodig:
Voor de
nagelverzorging
 Rondellen
(wattenschijfjes)
 Nagellakremover
 Glasvijl (nagelvijl)
 Nagelriemolie
 Voetenbad
 2 handdoeken
 Bokkenpootje
 Polijstvijl
 Cuticle-remover
 30% alcohol
 Tissues

Voor het lakken van de
nagels

Werkwijze:

Waar moet je op
letten?









Rondellen
(wattenschijfjes)
Wattenstaafjes
Basislak (basiccoat)
Kleurlak
Toplak (topcoat)
tenenspreider
Deze opdracht is in
tweetallen

Lees eerst de hele
werkkaart
1. Maak je werktafel klaar
en was je handen!
(werkkaart hoofdstuk 1)

Leg als hulpmiddel alles in
de werkvolgorde. Denk
ook aan een afvalbakje.

Het model neemt plaats.

Spreek het model altijd
aan met u.

2. Verwijder oude nagellak
met nagellakremover

Doe op de afgeknipte
stukjes rondel
nagellakremover en leg
deze op de nagels met
oude nagellak. Laat het
even intrekken en
verwijder dan de
nagellak.

3. Week de voeten in
een badje warm
zeepwater gedurende
10-15 minuten. Spoel
de voeten met lauw
water af.

Vraag altijd aan je klant
of het water prettig
aanvoelt qua
temperatuur.

Maak de voeten droog.
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4. Knip de nagels

5. Geef een
voetmassage.
(Beide voeten).
Gebruik een crème
of een massageolie.

Knip teennagels altijd
recht en niet te kort. Dit
kan het ingroeien van de
hoekjes voorkomen. Knip
nooit hoekjes van de
teennagel rond af.
Weet je niet meer hoe het
moet. Pak de dvd erbij en
bekijk eerst het
videofragment.

6. Vijl eventueel de
teennagels netjes
glad zoals
vingernagels.

7. Doe op de
nagelriemen met
nagelriemolie.

Hierbij hoef je het kwastje
niet aan het flesje af te
strijken. Deze olie mag
ruim aangebracht
worden. Let op met
ronddraaiende
bewegingen (U vorm)

8. Breng de
cuticle-remover op
de nagelriemen aan.
Dit weekt de
nagelriemen/velletjes
los.

Hierbij is het belangrijk
dat je weinig gebruikt.
Strijk dus telkens het
kwastje af.
Let op met ronddraaiende
bewegingen (U vorm)
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polijstvijl

9. Maak de nagelriemen los
met het bokkenpootje

Gebruik hiervoor het
rubberen gedeelte
(zie cirkel)

10. Pak een tissue.
Maak nu met de andere
kant van het bokkenpootje
de nagelranden schoon.

Werk van het midden
naar de zijkanten.
Het verwijderde vuil aan
de tissue vegen.

11. Vijl de nagels met de
polijstvijl.
 verwijder de kleine
oneffenheden.
 Maak de nagels
glanzend
 Dep de nagels schoon
met de rondellen + 30%
alcohol.
Was je handen

maak de nagels glanzend
door de bovenkant van de
nagel met de polijstvijl te
vijlen.
Maak korte vloeiende
bewegingen over de
nagel.

Doe nu stap 6 t/m 11 met
de andere voet.

(Daarna pas beginnen
met het lakken van de
nagels)

12. Breng de basislak
aan.
Gebruik de
teenspreiders
Strijk de lak in drie
streken op de nagel.
Eerst in het midden,
daarna rechts op de
nagel, daarna links.
13. Laat de lak drogen

Doop het kwastje niet te
diep in de lak en werk van
de nagelriem naar de
rand. Blijf steeds één of
twee millimeter van de
randen af, dan lijken de
nagels langer en dit is ook
netter.

14. Breng de kleurlak op
dezelfde manier aan.

Kleurlak in totaal 2x dun
aanbrengen.
Je kunt eventueel foutjes
herstellen met een
wattenstaafje met
nagellakremover.

Nagels lakken:
basislak

kleurlak
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toplak

15. Breng nu de toplak aan.
Ook op dezelfde manier als
hierboven staat
geschreven.

De toplak beschermd de
kleurlak.

16. Laat de lak goed drogen
17.
 Maak alles schoon en
ruim alles op.
 Handdoeken bij de was
van 60C
 Vijlen in een badje van
90% alcohol.
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Begrippenlijst:
A
Arbo
B
Borstellichaam
Borstelbeslag
Bacteriën
C
Chemicaliën
D
Desinfecteren
E
Eelt
Ergonomie
Effileren
EHBO
G
Geaarde stekker
H
Hydraterend
Hygiëne
Hydroscopisch
M
Milieu
O
Opperhuid
Onderhuids
bindweefsel
Ontwarren
P
Pigment
Poriën
Permanenten
Protocol
Permanent vloeistof
Passé
R
Reinigingsmelk
Reinigingsgel
Rondellen
Reinigen
S
Symmetrisch
Spiegel
Systematisch werken
T
T-zone
Textuur
Talg
Touperen
Talus
U
UV-straling
Z
Zuurmantel
Ziektekiemen
Afkortingen:
e.d.
m.b.t.

Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Dit is verankerd in de
Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
de kop, de rug en het handvat
de haren of ‘stekels’ van de borstel. Deze zijn in het borstellichaam
bevestigd.
Microscopisch klein organisme, die ziekte verwekkend kunnen zijn.
Scheikundig bereide stoffen, vaak giftig
Ontsmetten, doden van bacteriën
Verharding van de huid, bijvoorbeeld op handen en voeten
Bewust omgaan met je lichaamshouding in je werk en dagelijks leven
Het uitdunnen van het haar
Eerst Hulp Bij Ongelukken
Deze soorten stekkers zijn gemaakt voor onze veiligheid zo wordt voorkomen dat het
apparaat spanning kan voeren en zo krijg je geen schok
Vocht inbrengend
Al wat een goede gezondheid bevorderd, schoon
Wateraantrekkend
De omgeving waarin we leven (mens, plant en dier)
De buitenste laag van de huid
De onderste laag van de huid (opslag van vet)
Kammen of borstelen van het haar om de klitten uit het haar te verwijderen
Een bestaande kleurstof in de huid van de mens die de huidskleur geeft
Kleine opening van de huid
Het zetten van krullen in het haar met rollers en permanentvloeistof
Een stappenplan om vaardigheden correct uit te voeren
Vloeistof waardoor de krul goed in het haar blijf zitten
Een afgedeelde pluk haar
Product voor het reinigen van het gezicht
Product voor het reinigen van de vettere delen van het gezicht
Wattenschijfjes
Schoonmaken van huid, materialen of ruimtes
Beide delen van het gezicht tegelijk op de zelfde plek behandelen.
De bovenkant van het borstelbeslag
Stapsgewijs werken
Vetste deel van het gezicht. Voorhoofd en neus
De manier waarop iets is samengesteld
Is vet, wordt afgescheiden door talgklieren in de huid
Dit is een techniek waarmee je effecten kunt aanbrengen aan het haar, zoals extra
volume.
Is een bot wat het been verbindt met de voet.
Straling van de zon. Deze levert vitamine D, maar is schadelijk voor de huid in te grote
hoeveelheden.
Beschermend zuur laagje op de huid, bestaande uit zweet en talg.
(Ziekteverwekkende) micro-organismen, zoals bacteriën en virussen.
En dergelijke
Met betrekking tot
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Bronvermelding:
Inleiding: www.roc.nl (Inleiding - info opleidingen)
(De informatie/uitleg van dit deel komt uit: de reader van KOC Nederland te Nieuwegein. Het kenniscentrum
voor uiterlijke verzorging 2.0 Introductie)
Hoofdstuk 1: Algemeen
1.2
Persoonlijke verzorging (Bron: richtlijnen CEVO Professionele vaardigheden UV/K/2)
1.3
Sociale vaardigheden (Bron: richtlijnen CEVO sociale vaardigheden UV/K/3)
1.4
Hygiëne (Bron: richtlijnen CEVO Hygiëne UV/K/7)
1.5
Ergonomisch werken en Arbo-wet (Bron: stof genoeg ISBN 978 90 8839 0180 Arbo tips)
http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowet--en--regelgeving Arbowet
1.6
Milieu
1.7
Veilig werken Bron: uit de reader van KOC Nederland te Nieuwegein. Het kenniscentrum voor uiterlijke
verzorging Haaronderzoek/Haarverzorging (1)
1.8
Hoe ga je in de methode te werk?
1.9
Opruimen
Werkkaart: reinigen van de handen & desinfecteren (ontworpen in leerjaar 1 van de docentenopleiding
Gezondheidszorg en Welzijn)
Werkplanning schema voor het uitvoeren van de vaardigheden (Bron: richtlijnen CEVO Professionele
vaardigheden UV/K/2)
Hoofdstuk 2: Alles wat je moet weten over haar: De Basis
2.3
Opbouw en samenstelling van het haar
2.3
Functies van het haar
2.4
Eigenschappen van gezond haar
Bron: uit de reader van KOC Nederland te Nieuwegein. Het kenniscentrum voor uiterlijke verzorging
Haaronderzoek/Haarverzorging (1)
Hoofdstuk 3: Haarverzorging
3.1
Borstels
3.2
Kammen
3.3
Reinigen van borstels en kammen
3.4
Borstel,- & kamtechnieken
Bron: uit de reader van KOC Nederland te Nieuwegein. Het kenniscentrum voor uiterlijke verzorging
Haaronderzoek/Haarverzorging (1) Haaronderzoek/Haarverzorging (2)
Hoofdstuk 4 Knippen
4.2
Verzorgingsproducten De voornaamste grondstoffen in shampoos:
http://www.jojoli.nl/?id=114
Haar, Uitgegeven door Schwarzkopf Eerste druk oktober 2001 Nieuwegein
4.3
Haren wassen
4.4
Massagetechnieken
4.5
Protocol: Haren wassen
4.6
Knippen
Bron: uit de reader van KOC Nederland te Nieuwegein. Het kenniscentrum voor uiterlijke verzorging
Haaronderzoek/Haarverzorging (2)
Werkkaart: Haren wassen (uit engw-IDEE basisboek)
Werkkaart: Föhnen (standaard) (uit engw-IDEE basisboek)
Werkkaart: Föhnen technieken Volumeföhnen & Scrunchen (uit engw-IDEE basisboek)
www.ikzorgerwelvoor.nl (inspiratie voor de werkkaarten)
Hoofdstuk 5 Permanenten
5.2
Hoe ontstaat de krul?
5.3
Voor,- en nabehandelingsproducten
5.4
Welke materialen heb je nodig bij permanenten?
5.5
Soorten wikkels
5.6
Afdelen: Negen-vlakkenafdeling
5.7
Permanentsystemen
5.8
Wikkeltechniek met wikkelvloeitjes stapsgewijze uitleg
5.9
Manieren hoe je kunt wikkelen
Bron: De informatie/uitleg van dit hoofdstuk komt uit: reader van KOC Nederland te Nieuwegein. Het
kenniscentrum voor uiterlijke verzorging. 2.2 Permanenten
Blackboard omgeving toegepast. Module engw-CAPI.
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Hoofdstuk 6: Voetverzorging

Heelhuids DR. Serge Coopman ISBN: 978 90 8679 142 2, 3de druk, Antwerpen, 2002-2004
(aandoeningen aan de voeten pagina: 176-178)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nagel_(anatomie) (opbouw nagel)

Werkkaart: Voetverzorging & nagels lakken (deels uit engw-IDEE basisboek)
http://www.newcreation.be/ezine/voet_pedicure.html

Anatomie en fysiologie van de mens, ISBN: 90 06 95095 5, 3 de druk, ThiemeMeulenhoff,
Utrecht/Zutphen, 2007 (anatomie voet/onderbeen pagina 76, 216, 217, 349)

Blackboard omgeving toegepast. Module engw-CAPI.
Overig:

Met medewerking van Ramona van der Vis (kapster) (aanleveren van informatie over het haar, uitleg
föhnen en werking verzorgingsproducten)

De verwerkingsopdrachten zijn gebaseerd op de doelen die voortkomen uit de examenstof zoals de
CEVO dit heeft voorgeschreven (zie ook onderstaande sites)
1. http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvi0sgg8bampk/vikzo7zmu5u4/f=/uiterlij
ke_verzorging_vmbo_2012_101025.pdf
2. http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvi0sgg8bampk_n11vga3db3c9od6/vhl1j
pqxz3xz/f=/bestand.pdf
3. http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvi0sgg8bampk_n11vga3db3c9od6/vikzo
7zmu5u4/f=/bestand.pdf
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