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Steijaert, een
exclusieve salon
gespecialiseerd in
huidverbetering in
het parkachtige
Paterswolde,
op steenworp
afstand van de
stad Groningen.
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Annet
Steijaert

Bijna dertig jaar geleden is Annet Steijaert
begonnen als schoonheidsspecialiste. De
liefde voor het vak werd haar met de paplepel ingegoten: haar ouders runden gezamenlijk een beautysalon. Op haar beurt
‘besmette’ Annet haar dochters: Charlotte
werkt als huidcoach in de kliniek en
Mireille als administratief medewerker.
Een echt familiebedrijf dus, met trots door
Annets vader gadegeslagen. Desondanks
twijfelde Annet een paar jaar geleden over

de voortzetting van Huidkliniek Steijaert:
“Ik zat op een dood spoor. De standaard
behandelingen begonnen me tegen te
staan, ook omdat de resultaten miniem
waren. Ik stond voor een keuze: óf stoppen, óf iets gaan doen waar ik echt achter
stond. Toen kwam hannah op mijn pad en
ben ik een nieuwe weg ingeslagen.”
Wat sprak u zo aan in hannah? “Het
begeleidende element waar hannah voor
staat. De uitdaging is dat je de cliënt stimuleert om actief met de huid aan de slag
te gaan en dat je inzicht geeft in de huid.
Dat vereist een grondige kennis van de
huidcoach. Die aanpak werkt motiverend,
niet alleen bij klanten, maar ook bij de
huidcoaches. Mijn dochter is een goed
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voorbeeld. Ze was op haar negentiende
klaar met haar opleiding, maar liep niet
over van enthousiasme. Totdat we samen
in opleiding gingen bij hannah. Daar werd
ze geprikkeld om zich écht in de materie te
verdiepen. Nu is ze niet te stoppen: naast
de hannah bindweefselmassage heeft ze
nu ook haar rimpel reductie diploma.”
Hoe begeleidt u de klant? “Wij werken
hier vanuit ons hart! We combineren gedegen vakkennis met kwalitatieve behandelingen en oprechte interesse in de klant.
Het is zaak om tijdens de intake goed te
luisteren: voor welke huidproblemen klopt
de klant bij je aan? De behandeling is er
om de klant te helpen, het past ons niet om
mensen iets aan te praten.”
Kunt u een voorbeeld noemen? “Als
iemand geholpen wil worden met rimpels
en zich niet stoort aan eventuele pigmentvlekken, dan waak ik ervoor om dat in eerste instantie te benoemen. Ik vind het
vertrouwen tussen huidcoach en klant
belangrijk. Daarnaast is de klant welkom
voor een gratis tussentijds advies. Zo’n
service vinden wij vanzelfsprekend.”
Staat dat de huidverbetering niet in
de weg? “Nee, want die terughoudendheid
hanteren we enkel in cosmetische gevallen, bovendien kan in de loop van het traject veel besproken worden. Maar de
gezondheid van de huid staat altijd voorop,
dus bij overige huidproblemen adviseer ik
direct en stel ik een doeltreffend behandelprotocol op.”
Heeft u nog tips ter verbetering van de
huid voor de lezers? “Er is steeds meer
bekend over het effect van voeding op ons
lichaam en op de huid. Zo ondersteunen de
essentiële vetzuren uit Omega 3 (o.a. in
vette vis) het herstellend vermogen van de
huid en gaan ze veroudering tegen. Maar
wat veel mensen niet weten: de schadelijke
effecten van suiker! Suiker zorgt ervoor
dat het collageen in de huid aan elasticiteit
inboet, beschadigt en verhardt. Het resultaat: de huid verliest veerkracht met rim•
pels en verslapping tot gevolg.”

Huidkliniek
Steijaert
Specialisme
huidverbetering

Behandelingen:
hannah bindweefselmassage en rimpel
reductie therapie, ELT lichttherapie,
microneedling
Merken: Merken hannah, LaVieSage,
T. LeClerc, Obagi
Adres: Jan Pelleboerplein 5
9765 BR Paterswolde (Gr)
Tel. 050-309 08 05
www.huidkliniek-paterswolde.nl
Open: di - vrij: 10.00 - 17.00 uur,
za 10.00 - 15.00 uur.
Op afspraak ook buiten openingstijden.

Amersfoort
Original Skin
Azoren 15
3825 ZJ Amersfoort/Vathorst (U)
Tel. 033-495 01 24
www.originalskin.nl
Amsterdam
Bodyspice
Korte Leidsedwarsstraat 7
1017 PV Amsterdam (NH)
Tel. 020-624 86 76
www.bodyspice.nl

Hendrik Ido Ambacht
Biostyle praktijk voor
huidverbetering
J.C. Bendorpstraat 2
3343 DJ H.I. Ambacht (ZH)
Tel. 078-610 36 61
www.biostyle.nl
Oldenzaal
Beauty Studio 11
Wolbertdijk 11
7577 RK Oldenzaal (O)
Tel. 0541-53 17 61
www.beautystudio11.nl
Rijen
La Bonne Image
Suze Groenewegstraat 18
5122 BR Rijen (NB)
Tel. 0161-23 24 23
www.labonneimage.nl
Soest
Huidverbetering
Alfred de Lange
Kerkstraat 13
3764 CR Soest (U)
Tel. 035-602 91 33
www.alfreddelange.nl
Waarland
Beau & Beau
Veluweweg 10
1738 BC Waarland (NH)
Tel. 0226-42 29 06
www.beau-beau.net

Haarlem
Nouvelle Cosmétique
Verspronckweg 297
2023 BK Haarlem (NH)
Tel. 023-525 25 04
www.nouvellecosmetique.nl

Zeewolde
Huidverbetering
Annette Stender
Krachtenveld 10
3893 CD Zeewolde (F)
Tel. 036-522 42 88
www.annettestender.nl

Heemstede
Skinpoint
Heemsteedse Dreef 38
2102 KL Heemstede (NH)
Tel. 023-547 78 52
www.skinpoint.nl

Zevenaar
Skin Studio
Markt 61
6901 AJ Zevenaar (Gld)
Tel. 0316-34 54 44
www.skinstudio.nl
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