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H
et is muisstil in de kamer
van het Hagaziekenhuis
aan de Haagse Leyweg.
Haarwerkster Anja Gas-
pers uit Poeldijk houdt een

goudblonde pruik in haar handen.
,,Kijk, je kunt er een hoop dingen
mee.’’ Ze drapeert een blauwe sjaal
om het kale hoofd van een paspop.
,,Heel vrolijk, toch?’’
Tien vrouwen met kanker kijken

strak naar de Westlandse. Het is
confronterend om de kale poppen
en de haarstukken te zien. De helft
van de vrouwen draagt een pruik.
Hun haar is door de chemotherapie
uitgevallen. De andere helft van de
groep ‘moet nog’.
Twee vrouwen zetten zonder

schaamte hun pruik en muts af.
Hun korte, vlassige haar komt te-
voorschijn. Het is het zichtbaarste
gevolg van hun strijd tegen de
ziekte. De adem bij een aantal vrou-
wen stokt. ,,Laten we snel doorgaan
naar het wenkbrauwen tekenen,’’
zegt workshopleidster Jacqueline
Strik van Look Good, Feel Better. De
sfeer in de kamer slaat om: van

bang naar opgelucht.
Het onderdeel ‘haarwerken’ van

de workshop van stichting Look
Good, Feel Better is nooit het leuk-
ste. ,,Maar het hoort erbij, door de
chemo verlies je nu eenmaal vaak je
haar,’’ zegt Henriëtte Uffing van de
stichting.
De stichting houdt in 75 zieken-

huizen door heel Nederland de
workshop uiterlijke verzorging waar
vrouwen weer een glimlach van op
hun gezicht moeten krijgen. Letter-
lijk. Het was kankerpatiënte Toos
Born, die in 1989 vond dat de medi-
sche wereld vooral aandacht had
voor de ziekte aan de binnenkant.
De buitenkant kon ook wel wat hulp
gebruiken. Zeker voor vrouwen,
voor wie het uiterlijk een onlosma-
kelijk deel
is van

de identiteit, is bij kanker de kuur
net zo slopend als de ziekte zelf.
Sinds 2005 volgden 15.000 kanker-
patiënten in Nederland de gratis
workshop. Alles wordt hier tussen
de lotgenoten besproken, van ‘de
hoeveelste’ ze al achter de rug heb-
ben, tot de jeuk die ze van de pruik
krijgen. Tips voor middeltjes tegen
schilfers en een droge en trekkende
huid worden ook vanmorgen uitge-
wisseld. ,,Neem vooral spullen zon-
der parabenen, die zijn het beste
voor ons.’’ Ze voelen zich twee uur
lang eventjes niet écht ziek.

Camouflage
,,Dames, dit noemen we vanaf nu
onze beste vriendin,’’ zegt de zorg-
vuldig opgemaakte workshopleid-
ster Strik. Ze houdt een tube vloei-
bare camouflage in de lucht.

,,Naast diamanten dan.’’ De groep
lacht. ,,Je mag het onder je ogen
aanbrengen, maar pas op, niet te
veel.’’ De tien vrouwen, allen achter
een eigen spiegel met potjes ge-
zichtsverzorging en cosmetica voor
zich, smeren het goedje op hun ge-
zicht. De donkere krin-
gen onder hun
ogen verdwijnen.
Beetje bij beetje
verschijnen ge-
zichten van
vrouwen die niet
meer ziek zijn.
Het is alsof ze fo-
to’s van vroeger be-
kijken.

Wanneer ook de wenkbrauwen -
‘de kapstokken van ons gezicht’ -
zijn getekend, wordt de sfeer erg ge-
zellig in de kamer. De complimen-
ten vliegen over en weer tussen de
patiënten. Niets is meer over van de
betrokken, ernstige gezichten die
anderhalf uur geleden de ruimte
vulden. ,,Zo, daar zijn we weer,’’
klinkt het opgewekt.
Ook Ellen Smit kijkt in de spiegel.

Het resultaat mag er zijn, conclu-
deert de 51-jarige huishoudhulp met
borstkanker. ,,Ik vind het leuk om te
doen, ik heb nog nooit zo veel op
m’n gezicht gesmeerd,’’ lacht ze.

Wenkbrauwen
Terwijl de haarwerkster haar pruik
fatsoeneert, kijken Yolanda Kettenis
(49) en Marty Cluistra (67) gretig
naar alle spulletjes die ze naar huis
mogen meenemen. ,,Wat leuk alle-
maal,’’ zegt Cluistra. Drie weken ge-
leden kreeg ze haar laatste chemo.
De zevende. Al het hoofdhaar is
weg, net als haar wimpers en
wenkbrauwen. Maar nu stráált
de Haagse, met ‘vers’ getekende
wenkbrauwen en een laag
foundation. ,,Hier krijg ik zelf-
vertrouwen door. Ik voel me
écht weer even mezelf.’’
Als de workshop wordt afgeslo-
ten met een lesje lippen stif-

ten, moet Ellen Smit al
weg. ,,Sterkte iedereen!’’
Haar 4,5 uur durende
chemo wacht.

DENHAAG |Vrouwen die
kanker hebben, lijden net
zozeer aan de behande-
ling van hun ziekte als
aan hun ziekte zelf. Door
de chemotherapie verlie-
zen ze vaak hun haar en
daarmee hun zelfvertrou-
wen. De stichting Look
Good, Feel Better helpt
vrouwen tijdens hun
ziekte met eenvoudige
trucjes hun waardigheid
terug te vinden.
CELINE TIMMERMAN

R Haarwerk-
ster Anja Gas-
pers model-
leert de pruik
van Ellen Smit
(rechts).

Z Diverse make-up hulpjes waar de vrouwen zich
mee kunnen opmaken, van lipstick tot foundation.

N Patiënte
Marty kijkt
naar haar
opgemaakte
gezicht. Het
wenkbrauw-
potlood en
de wimpers
met mas-
cara zijn es-
sentieel bij
het opma-
ken.

Vooreven
weerde
oude

R Ellen Smit
met haar opge-
dofte pruik.

Z Workshopleidster Jacqueline Strik laat zien hoe
blush moet worden opgebracht. FOTO’S FRANK JANSEN

Look Good, Feel Better geeft kankerpatiënten tips en trucs


