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“In september rondt een eerste groep cursisten de masterclass af en hun ervaringen 
zijn zeer positief”, vertelt Carla Uppelschoten. “De Medische Schoonheidsspecialisten 
zijn gespecialiseerd in de medische aspecten van het beroep. Consumenten zijn daar 
gevoelig voor, wat maakt dat het keurmerk voor de salon een duidelijke meerwaarde 
heeft. Eind maart gaat de website medisch-schoonheidsspecialist.nl online, waarop 
alle Medische Schoonheidsspecialisten in Nederland een persoonlijke vermelding 
krijgen. Hierdoor zijn zij voor de consument nog gemakkelijker te vinden.”

Voor geïnteresseerde schoonheidsspecialisten is het goed om te weten dat de 
masterclass uit negen modules bestaat, die ontwikkeld zijn in samenwerking met 
dermatologen en ingaan op zowel de theorie als de praktijk van de verschillende 
thema’s. In de masterclass ligt de nadruk op medische vaardigheden, het hanteren 
van medische richtlijnen, helder communiceren met medische disciplines en dos-
siervorming. Cursisten doen examen bij een geregistreerde instelling en starten met 
de opleiding is mogelijk op elk gewenst moment.

Meer weten? Bezoek stand 11.B031 tijdens Beauty Trade special of neem 
contact op met U-Consultancy via telefoonnummer (030) 6044170, via  
info@uconsultancy.nl of via www.uconsultancy.nl.
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Afgelopen jaar informeerde vaktijdschrift De Beautysalon u over de oplei-
ding ‘Medisch Schoonheidsspecialist Dermatologie’ van U-Consultancy, 
die naadloos aansluit op de basis- en vervolgopleiding van U-Consultancy.  
Cursisten die de masterclass ‘Medisch Schoonheidsspecialist’ succesvol heb-
ben afgerond  voeren het bijbehorende keurmerk, waarmee zij zich onder-
scheiden van andere salons. Carla Uppelschoten van U-Consultancy laat 
weten dat de masterclass een groot succes is. Hier wordt speciale aandacht 
aan geschonken in de stand (11.B031) tijdens Beauty Trade special.

Masterclass en keurmerk ‘Medisch Schoonheidsspecialist’ 

groot succes

▴ De eerste groep cursisten van de opleiding ‘Medisch Schoonheidsspecialist 

Dermatologie’ is zeer enthousiast over deze masterclass, die de medische aspecten 

van het beroep benadrukt 


