JA , DITBEN IK!

HARTELIJK WELKOM
BIJ UW HA ARSPECIALIST
Franz, Vera, Nils en Max Rieswick hebben het:

Onze traditionele bedrijfsfilosofie streeft naar de

het vermogen zich in te leven in hun klanten en

allerhoogste eisen aan eigen kennis en kunde.

een grote passie voor pruiken en dat vertaalt zich
naar het hele team. Wanneer u het bedrijf voor

Wanneer uw haar begint uit te vallen, is haast

de eerste keer bezoekt, zult u deze harmonieuze

geboden. Met ons team garanderen wij dat u op

bedrijfscultuur direct ervaren.

korte termijn bij ons terecht kunt voor een
afspraak.

Behalve door geschoolde specialisten op het
gebied van pruiken wordt u terzijde gestaan door

Wij hebben een betrouwbare overeenkomst met

visagistes en kleur- en stijladviseuses. Rieswick

diverse ziektekostenverzekeraars. Mocht u als

heeft bovendien een eigen werkplaats en geeft u

gevolg van uw ziekte niet mobiel zijn, dan bezoe-

graag uitgebreid informatie over alternatieve

ken wij u thuis of in het ziekenhuis.

hoofdbedekkingen.
WIJ ZOUDEN U GEDURENDE UW ‘HAARLOZE’
PERIODE GRAAG EEN GEVOEL VAN ZEKERHEID
WILLEN GEVEN DOOR ONZE NIET-ZICHTBARE
PRUIKEN.

ONS TEAM
KIJKT NA AR
U UIT
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NILS, MAX, VERA EN FRANZ RIESWICK (V.L.N.R.)

RIESWICK – DE PRUIKENMAKER
ÉÉN FAMILIE – ÉÉN DOEL
De liefde voor haar is ons met de paplepel

WIJ HEBBEN HET BESTE VOOR MET U W

ingegoten, voor ons ‘een gelukkige roeping’.

UITERLIJK.

Wij staan als vijfde generatie gezamenlijk aan het
hoofd van ons familiebedrijf in het Münsterland

Wij staan met een keur aan natuurlijke en

in Westfalen.

modieuze pruiken voor u klaar in onze haarstudio.
Voor ons staat u persoonlijk in het middelpunt!
De passie voor ons beroep zult u voelen.

Nils Rieswick

Max Rieswick

Vera Rieswick

Franz Rieswick
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U BENT VA N HARTE WELKOM!
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OP UW GEMAK IN EEN STIJLVOLLE AMBIANCE
Wij beschikken over ca. 800 m bedrijfsopper-

Het belangrijkste deel van ons bedrijf wordt

vlak, verdeeld over drie etages, met een eigen

gevormd door negen met liefde ingerichte, aparte

parkeerterrein met 12 parkeerplaatsen en groene

ruimtes met airconditioning, waarin u persoon-

oases in eigen tuin.

lijk advies over uw toekomstige pruik krijgt. Alle
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ruimtes zijn zo gesitueerd, dat ze toegang tot de
tuin en daardoor gegarandeerd daglicht hebben.
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ROYALE, LICHTE

EN VRIENDELIJKE AMBIANCE
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BIJ ONS
KUNT U KIEZEN UIT 2.000 PRUIKEN,
DIE WIJ PERSOONLIJK VOOR U AANPASSEN
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PRUIKEN DIE ER UITZIEN
ALS NATUURLIJK HA AR
WIJ WETEN, HOE GEVOELIG HET ONDERWERP PRUIK VOOR U IS !

Natuurlijkheid moet bij een pruik op de eerste plaats staan. Of u nu voor kunst- of echt haar kiest, elke
pruik moet aan u persoonlijk worden aangepast. Daarbij hoort de perfecte pasvorm voor wat betreft stijl,
model en kleur.
Wij werken voortdurend aan verdere ontwikkelin-

Een bijkomend voordeel is dat wij niet afhanke-

gen, laten onderzoek doen door de RWTH Aachen

lijk zijn van fabrikanten. Wij kunnen in onze

en het daar gevestigde DWI (Duitse Haaronder-

eigen werkplaats ‘speciale wensen’ vervullen en

zoeksinstituut) en volgen zo onze visie.

produceren naar Duitse kwaliteitsnormen.

Steeds gericht op uw welzijn en tevredenheid,

DAT IS ONZE KR ACHT: OOK DE

vinden wij met ons team voor elk haarprobleem

LANGSTE WEG IS DE MOEITE WA ARD.

de juiste oplossing.

Haaruitval
kost kracht, haren
geven steun.

8

9

Deze grote
keuze voelt
goed.
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FLEXIBILITEIT MET EEN PRUIK
SAMEN MET U VINDEN WIJ EEN LOOK, WA ARMEE U ZICH KUNT IDENTIFICEREN.

Er zo uitzien, alsof u uw haren niet bent kwijtgeraakt. Wat u bedenkt, kunnen wij realiseren!
Dezelfde vrouw met vijf verschillende pruiken.
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VOORDAT IK ZIEK WERD, HAD IK STEEDS EEN ANDER
KAPSEL EN EEN ANDERE KLEUR HAAR
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Mijn vrienden en collega’s kennen mij niet anders,

“PRUIK EN VAN RIESWICK ONDERSCHEIDEN

en dat wilde ik graag zo houden. Met mijn vier

ZICH OMDAT ZE NIET VAN ECHT HA AR TE

verschillende pruiken is dat mogelijk.

ONDERSCHEIDEN ZIJN.”

Ik leef nog
net zo
als vroeger!
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Ik voel mij
zeker, begrepen en met
zorg omringd ... in de
moeilijkste tijd
van mijn leven.
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IK KON BLIJVEN WERKEN,
DAT WAS ERG BELANGRIJK VOOR MIJ
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Ik heb mij direct
met de beste zorg
laten omringen!
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MOOI VOELEN, ONDANKS CHEMOTHERAPIE
U RICHT ZICH OP UW GENEZING, WIJ BEKOMMEREN ONS OM UW HAAR!

Mannen en vrouwen die de diagnose kanker hebben gekregen, krijgen in
veel gevallen ook last van haaruitval. De wens, dat zo mogelijk niemand
ziet dat u ziek bent, proberen wij in vervulling te laten gaan!
WIJ ZORGEN ERVOOR, DAT U ER NET ZO UITZIET ALS ALTIJD.

Neem het advies van uw arts of ziektekostenverzekeraar ter harte en
bezoek ons voordat uw haar begint uit te vallen.
Haaruitval kan bij een aantal soorten chemotherapie al na 14 tot 17 dagen optreden. Maak een afspraak
met ons zodra uw haar uit gaat vallen en wij zullen er alles aan doen om die nog dezelfde dag plaats te
laten vinden. Gedurende ca. 60 tot 90 minuten krijgt u uitgebreid advies. Kritische familieleden of
vrienden die met u meekomen zijn van harte welkom. Ons hele personeel is psycho-oncologisch geschoold en wil u graag met toewijding en empathie begeleiden.
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Ja,

dit ben
ik ook.
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SPORTPROOF BEVESTIGINGSTECHNIEKEN
MAKEN AL MIJN HOBBY’S MOGELIJK
IK WEET WAT GOED VOOR MIJ IS.
– yoga
– fietsen
– zwemmen
– paardrijden
– motorrijden
– skiën
– joggen
IK HEB GEEN ENK ELE BEPERKING.
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Mijn
sportpruik doet
overal aan mee!
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RIESWICK PRUIKEN VOOR MEISJES :
OMDAT NATUURLIJKHEID TELT
WE HEBBEN FANTASTISCHE MOGELIJKHEDEN VOOR JONGE MENSEN.

“VOOR MIJN DOCHTER IS VANAF NU ALLEEN
EEN EERSTEKLAS PRUIK GOED GENOEG.”
Onze pruiken voor kinderen kenmerken zich door:
– huidvriendelijke materialen
– perfecte pasvormen
– optimale natuurlijkheid
– flexibele styling
– perfecte overgang van huid naar haar
en zijn in elke haarkleur en elk gewenst model
mogelijk
“EINDELIJK WEER HAREN ZOALS IK HAD.”
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Eerst wilde
ik het niet, maar
nu ben ik blij
met mijn pruik.

22

ER WORDT MIJ STEEDS GEVRA AGD:
WA AROM VALT JOUW HA AR NIET UIT?

ALLE BEZWAREN WAREN ONGEGROND. IK ZAG
ERUIT ALSOF MIJN HA AR HELEMA AL NIET
WAS UITGEVALLEN.

Niemand heeft het gemerkt, noch mijn vrienden,
noch mijn collega’s, klanten of teamgenoten.
IK BEN MIJN ZELFVERTROU WEN DA ARDOOR
NIET K WIJTGER A AKT.
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VOOR EEN VEELZIJDIG IK
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RIESWICK: DE TOTA ALOPLOSSING
EN WIJ HEBBEN NOG VEEL MEER!

E en keur aan sjaals, hoeden en petten vindt u
ook bij ons. U krijgt uitgebreid advies over de
verschillende soorten, stijlen en de toepassing.
WA AROM KIEZEN VOOR EEN ALTERNATIEVE
HOOFDBEDEKKING?
– de perfecte ‘warmhouder’ voor ’s nachts
– een goed alternatief voor een pruik tijdens
het sporten
– of gewoon omdat u er een keer anders
uit wilt zien …
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A LS EEN PRUIK ER ZO UIT MOET
ZIEN, A LSOF U U W EIGEN H A A R
NOG HEBT, DA N IS EEN VRIJBLIJVEND A DVIES BIJ RIESWICK
EEN MUST.
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IEDER

HOOFD IS ANDERS

OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DE DOOR U GEKOZEN PRUIK OOK U W K APSEL
WORDT, ZIJN ER EEN PA AR A ANPASSINGEN NODIG.

In onze eigen werkplaats wordt de pasvorm van de pruik aan de vorm van uw hoofd
aangepast. Daardoor zit de pruik gegarandeerd goed en prettig.
Wij zijn ook in de gelegenheid om te voldoen aan speciale wensen! We kunnen bijvoorbeeld
een paar strengen van uw eigen haar in de pruik knopen. Wijzigingen kunnen we direct ter
plaatse in onze werkplaats uitvoeren en u hoeft niet lang te wachten omdat wij uw pruik
eerst op zouden moeten sturen.
In samenwerking met het Duitse Haaronderzoeksinstituut (DWI) van de Universiteit
Aachen zijn wij steeds op de nieuwste stand van de techniek en hebben wij dermatologisch geteste stoffen voor de ondergrond van onze pruiken ontwikkeld.
Uw eigen kapsel (model, haarstructuur, volume, val) wordt in uw pruik gereconstrueerd. Dankzij een speciale techniek blijft dit ook na het wassen behouden. De finishing touch wordt aangebracht als u de pruik op hebt.
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Het was
niet zo erg
als ik dacht.
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MIJN HA AR ZAL UITVALLEN.
WAT MOET IK NU?
INTAK EGESPREK
– vertrouw op wat uw arts of ziektekostenverzekeraar u heeft gezegd en maak een afspraak voor een
persoonlijk advies voordat uw haar begint uit te vallen .
– wij zoeken samen met u aan de hand van uw bestaande kapsel de ideale pruik voor u.
– op uw verzoek bereiden wij één of twee pruiken vrijblijvend voor en reserveren die voor u.
De haarinzet wordt precies naar uw wensen uitgevoerd. Alleen wanneer u de pruik daadwerkelijk
nodig hebt, rekenen wij af met uw verzekering. Mocht uw haar niet uitvallen en u geen pruik nodig
hebben, dan zijn er noch voor u noch voor uw verzekering kosten aan verbonden. Dat is ons risico.
– wij zorgen voor de afrekening met uw ziektekostenverzekeraar. Daarvoor hebben we alleen een recept
voor een pruik nodig van uw arts.
AFHALEN
– ongeveer 14 dagen na de eerste chemobehandeling kan uw haar uit gaan vallen.
– maak daarom nu vast een afspraak om uw gereserveerde pruik op te komen halen.
– wij adviseren u, uw eigen haar eerst bij ons kort te laten knippen. Daarmee voorkomt u de bewuste
haaruitval thuis. Pas wanneer u helemaal geen haar meer heeft, kan de pruik precies op maat worden
gemaakt.
– dan wordt het model van de pruik naar uw idee aan uw hoofd aangepast en afgemaakt.
– u krijgt van ons alle belangrijke informatie over de behandeling van uw pruik:
- de manier waarop u de pruik op- en afzet, wordt met u besproken en geoefend.
- het onderhoud en wassen van de pruik wordt uitgebreid met u besproken.
- alle belangrijke feiten krijgt u ook op schrift (in meerdere talen) mee naar huis.
- u krijgt uitgebreid advies over de alternatieven voor een pruik zoals sjaals, petten enz.
- ons vakkundige personeel zal u vertellen wat bij u past en hoe u het draagt.
- het kan gebeuren, dat ook uw wenkbrauwen en wimpers aan het einde van de chemotherapie uit
gaan vallen. Onze visagistes, kleur- en stijladviseuses laten u zien wat u hier aan kunt doen.
ONS PSYCHO-ONCOLOGISCH OPGELEIDE TEAM
ZAL U GEDURENDE DE HELE HA ARLOZE PERIODE BEGELEIDEN.
RIESWICK – EEN KOPZORG MINDER.
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BEURZEN EN EVENEMENTEN
RIESWICK – DE HA ARSPECIALIST KOMT NA AR U TOE.

A ls samenwerkende partner van veel borstkankercentra ondersteunen wij met een pruikenshow, een
informatiestand of lezingen borstkankerdagen,
trainingen voor borstkankerzorg of oncologische
afdelingen in ziekenhuizen.
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MA AK GEWOON EEN
AFSPRA AK MET ONS VIA +49 (0) 28 63 / 52 66
ARTSEN, VERPLEGEND PERSONEEL, ZIEKTEKOSTENVERZEK ER A ARS, THUISZORGWINK ELS EN
SCHOOLKLASSEN ZIJN VAN HARTE WELKOM VOOR EEN INFORMATIEF BEZOEK A AN ONS BEDRIJF.
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RAMSDORF
IN HET MÜNSTERLAND
ONS BEDRIJF LIGT IN HET CENTRUM VAN
R AMSDORF, EEN SEREEN PLA ATSJE MET
ONGEVEER 6.000 INWONERS. R AMSDORF IS
EEN DEELGEMEENTE VAN VELEN IN DE REGIO
BORK EN.

Het ligt in het westelijk deel van Münsterland,
aan de rivier de Bocholter Aa. De officiële naam
is ‘Velen-Ramsdorf’, genoemd naar het naastgelegen Velen, de groene gemeente, een van staatswege erkend kuuroord. Meer daarover leest u op
www.velen.de
Wij liggen op ongeveer 21 km van de Nederlandse
grens. Als u van ver komt en een bezoek aan ons
bedrijf wilt combineren met een korte vakantie in
het mooie Münsterland, adviseren wij u graag bij
de keuze van uw overnachtingsaccommodatie.
Reist u met de trein, dan is er een zeer goede
verbinding met Borken (Westfalen). Natuurlijk
brengt ons eigen busje u van het station naar ons
bedrijf en weer terug. Hetzelfde geldt voor de door
ons verzorgde transfer naar de nabijgelegen luchthavens Münster/Osnabrück of Düsseldorf.
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ZO VINDT U ONS

INVOER A DRES NAVIGATIEAPPAR A AT

OPENINGSTIJDEN

Ramsdorf Hüpohl 7

Maandag - vrijdag 9.00 - 18.00 uur

COLOFON

Donderdag

9.00 - 19.00 uur

Zaterdag

8.00 - 13.00 uur

Rieswick und Partner GmbH
Hüpohl 5 & 7

Maak een afspraak, zodat

D-46342 Velen-Ramsdorf (NRW)

wij tijd voor u vrij kunnen maken.

Telefoon: +49 (0) 28 63 / 52 66
+49 (0) 28 63 / 9 50 53
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Fax:

+49 (0) 28 63 / 66 76

E-Mail:

info @ rieswick.de

Website:

w w w.rieswick.de
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