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Tijdens het congres dermasalon presenteerde carla Uppelschoten, directeur van 

opleidings- en adviescentrum U-consultancy, de Masterclass dermatologie voor 

schoonheidsspecialisten. Wie deze opleiding met succes heeft afgerond, mag zich 

laten registreren als Medisch Schoonheidsspecialist. Wat betekent dat?

Nieuw kwaliteitsmerk:
Medisch 
schoonheidsspecialist

Al sinds enkele jaren verzorgt U-Consultancy met succes opleidin-
gen dermatologie voor schoonheidsspecialisten. U-Consultancy richt 
zich op de deskundigheidsbevordering van schoonheidsspecialisten 
op het gebied van huidaandoeningen en huidverbetering. Naast de 
basis- en de vervolgopleiding is er nu een Masterclass Dermatologie, 
waarin dieper wordt ingegaan op de medische aspecten van specia-
listische behandelingen. We stelden Carla Uppelschoten naar aanlei-
ding hiervan een paar vragen.

Waarom en voor wie is deze masterclass?
“De masterclass is ontwikkeld omdat we veel vraag kregen van onze 
cursisten naar verdere scholing en verdieping. Ook bij dermatologen 
zien we behoefte aan verdieping van het kennisniveau op het gebied 

van dermatologie van schoonheidsspecialisten waar zij mee samen-
werken. Daarom hebben we in samenwerking met het veld, schoon-
heidsspecialisten én dermatologen, het lesprogramma voor de top-
module samengesteld.
De masterclass is bestemd voor cursisten die de basis- en de ver-
volgopleiding Dermatologie bij U-Consultancy hebben gevolgd en  
specialist willen worden in de medische aspecten van het beroep. De 
nadruk ligt in de masterclass vooral op (medische) vaardigheden, het  
hanteren van medische richtlijnen, het helder communiceren met 
medische disciplines en  dossiervorming.
Binnen de masterclass bieden we volledige specialisaties aan, zowel 
theorie als praktijk. We gaan daarin wel een stap verder richting het 
medische. De specialistische huidbehandelingen die in de opleiding 

Actueel

Carla Uppelschoten van U-Consultancy presenteerde tijdens Derma-

salon de Masterclass Dermatologie voor schoonheidsspecialisten.

Gevelbord Medisch Schoonheidsspecialist.



getraind worden, zijn gebaseerd op wetenschappelijke toepassingen 
en medische richtlijnen. In iedere module zijn één of  meerdere dag-
delen ingericht voor het trainen van praktische vaardigheden onder 
directe  coaching van dermatologen en diverse deskundigen met af-
sluitend een praktijktoets. Gezien het niveau van de opleiding is een 
grote mate van zelfwerkzaamheid vereist, onder meer via e-learning, 
praktijkopdrachten en stage.”

Wat houdt de titel Medisch Schoonheidsspecialist Dermatologie in?
“Het is een nieuw kwaliteitsmerk voor schoonheidsspecialisten.  Wie 
de gehele opleiding met succes heeft afgerond, kan zich bij U-Con-
sultancy laten registreren als Medisch Schoonheidsspecialist Derma-
tologie zodat deze professionals gevonden kunnen worden door der-
matologen, huisartsen, patiënten en consumenten. Cursisten die de 
opleiding hebben afgerond krijgen een gevelbord met daarop de titel, 
waarmee ze zich duidelijk onderscheiden van collega’s.”

Zijn er gevolgen voor de vergoeding van zorgverzekeraars?
“U-Consultancy biedt de volgende specialisaties aan: acne medisch 
bekeken, medische camouflage en de specialisatie ontharingstechnie-
ken. De cursisten doen examen bij een geregistreerde exameninstel-
ling en als ze hun diploma laten registreren bij ANBOS komen hun 
behandelingen voor een vergoeding van de zorgverzekeraar in aan-
merking.”

‘Er is grote behoefte 
aan verdere 

kennisverdieping’

Masterclass
De Masterclass Dermatologie van U-Consultancy bestaat uit 

tien modules die op verschillende momenten worden geor-

ganiseerd. Cursisten kunnen hun eigen werktempo bepalen. 

Iedere module kan apart worden gevolgd en na het behalen 

van de toets krijgt de deelnemer een certificaat met het daar-

aan gekoppelde aantal studiepunten. Bij voldoende studie-

punten kan worden deelgenomen aan de centrale eindtoets. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn: specialisatie acne 

medisch bekeken, medische camouflage, specialisatie ont-

haringstechnieken, op medisch verantwoorde wijze weghalen 

van huidoneffenheden, signalering en preventie huidkanker, 

teledermatologie, cosmeceuticals, behandeling van littekens 

en medische communicatie en dossiervorming. Kijk voor meer 

informatie op www.uconsultancy.nl.
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