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H a a r v e r l i e s

Investeringen hoeven volgens Hans van Montfort niet per se met geld te 
gebeuren. Hij legt uit: “Investeren kan je ook doen met tijd. Je kunt eindelijk 
eens die klus afmaken, je zaak een update geven met een verfje of een nieuwe 
afspeellijst maken die je straks in de zaak afspeelt. Je kunt ook investeren in 
kennis. Binnen het vakgebied kan je nieuwe trends bestuderen of nieuwe 
technieken. Want dadelijk hebben we het tijdperk na corona en dan hebben 
we het te druk om extra dingen te doen.” 

HAARVERLIES
Voor de kappers is er daarnaast nog een andere trend die je mag verwachten, 
namelijk vermeerderd haarverlies. Hans van Montfort verduidelijkt: “Dit 
wordt veroorzaakt door het zogenaamde telogene effluvium. Hierbij blijven 
de haren in de rustfase steken en hebben niet meer de kracht om te gaan 
groeien. Deze situatie kan worden uitgelokt door een koortsende ziekte en/of 
door stress. En dat laatste heeft iedereen nu volop.”

“We werken daarnaast aan een mogelijkheid voor de lezers van vaktijdschrift 
De kapper om een internet spreekuur te houden voor de kappers die naar 
aanleiding van deze video’s nog vragen hebben. Laat het ons weten op 
office@vanmontfortlabs.com of je daarvoor een uitnodiging wilt ontvangen. 
Rest mij jullie allen een goede gezondheid toe te wensen!”

Meer informatie: 
Van Montfort Laboratories
Tel. 043-2050155
www.esthecin.com

HANS VAN MONTFORT, ARTS EN ONDERZOEKER, MAAKT ZICH NIET 

ALLEEN ZORGEN OM DE DIRECTE MEDISCHE GEVOLGEN VAN DE 

CORONACRISIS. OOK DE INDIRECTE GEVOLGEN ZIJN VOLGENS HEM 

HEFTIG. “DE ONZEKERHEID EN DE FINANCIËLE PROBLEMEN ZORGEN 

VOOR EXTRA STRESS. TOCH WIL IK OPROEPEN OM IN ACTIE TE 

KOMEN. HET INEENS THUISZITTEN EN AFWACHTEN WAT KOMEN ZAL 

LEIDT UITEINDELIJK TOT EEN VERLAMMEND GEVOEL EN DEPRESSIE. 

JUIST IN DEZE CRISIS IS HET BELANGRIJK TE INVESTEREN”, ALDUS 

HANS VAN MONTFORT.

FRIS ONLINE JE KENNIS OP 
       MET BETREKKING TOT HAARVERLIES

KENNIS OPFRISSEN
Om je kennis op te frissen, heeft Van Montfort Laboratories een 
aantal presentaties gemaakt en op video gezet. Dit zijn:
•  De biologie van de haargroei: https://vimeo.com/400552387 
•  De verschillende oorzaken van haarverlies:  

https://vimeo.com/400555104 
•  Welke behandelmethodes die ik als kapper kan uitvoeren zijn er 

tegen haarverlies?: https://vimeo.com/400557349 

Hans van Montfort


