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Opleiding Medisch Schoonheidsspecialist Dermatologie gestart
Als schoonheidsspecialiste bent u dagelijks bezig
met het verzorgen en verbeteren van de huidconditie van uw klant. Steeds vaker echter komen
ook klanten met huidproblemen naar de salon
voor advies en hulp. Hoe zorgt u ervoor dat u
voldoende kennis, kunde en attitude bezit om
cliënten te kunnen voorlichten, te behandelen
en te begeleiden? Met de opleiding Masterclass
Dermatologie van U-Consultancy bevordert u
niet alleen uw medische kennis, maar bent u ook
in staat de samenwerking met huisartsen, dermatologen en huidtherapeuten te intensiveren.

Opleiding Medisch schoonheidsspecialist Dermatologie
De Masterclass Dermatologie is het
derde onderdeel van de opleiding
dermatologie die leidt tot de titel
‘Medisch Schoonheidsspecialist
Dermatologie’. In de basisopleiding
en
vervolgopleiding
van U-Consultancy is de theoretische basis reeds gelegd. De
Masterclass Dermatologie voor
Schoonheidsspecialisten sluit naadloos hierop aan. Het volgen van
de basis- en vervolgopleiding is
dan ook verplicht om deel te kunnen nemen aan de Masterclass. De
Masterclass vormt, zoals de naam al
zegt, de ultieme verdieping en verbreding van competentie, aanpak en
ervaring. Een belangrijk verschil met
beide voorgaande opleidingen is dat
in dit deel de nadruk ligt op het
volgens medische richtlijnen verant-
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medische

woord kunnen toepassen van vaardigheden die regelmatig voorkomen
binnen de praktijk van de schoonheidsspecialist. Uiteraard wordt ook
de eerder opgedane kennis opgefrist
en zullen de nieuwste ontwikkelingen binnen de dermatologie aan de
orde komen. “Ik vind het belangrijk om kennis en kunde samen te
brengen en samenwerking tussen de
verschillende disciplines te blijven
motiveren. Iedereen heeft namelijk
zijn eigen expertise en professionaliteit. De schoonheidsspecialisten vertegenwoordigen een groep die letterlijk en figuurlijk de mensen dicht
op de huid zit. Ze zijn belangrijk bij
het behandelen van huidproblemen.
Bovendien heeft de schoonheidsspecialist een signalerende functie
en het is belangrijk dat ze zich realiseren dat ze veel kunnen betekenen
als schakel naar een andere professional. Een afspraak maken met de
schoonheidsspecialist is laagdrempeliger dan direct een bezoek aan
de arts”, aldus Carla Uppelschoten,
directeur U-Consultancy.

Eigen leerroute
De Masterclass Dermatologie voor
Schoonheidsspecialisten bestaat uit
9 modulen, ontwikkeld in samenwerking met verschillende vooraanstaande dermatologen. Op elk
moment kan men instappen in een
module naar keuze en zo een leertraject in eigen tempo volgen. Zo
gaat 10 september de specialisatie
‘Ontharingstechnieken elektrisch
ontharen, diathermie- en blendmethode’ (module 11) van start en 26
september module 14: Signalering
en preventie van huidkanker. Verder
starten op respectievelijk 10 oktober en 14 november de modules
‘Cosmeceuticals’ en ‘Behandeling
van littekens’, allen in Bilthoven. In
de gehele opleiding ligt de nadruk

14

vooral op vaardigheden, het hanteren van medische richtlijnen, het
helder communiceren en samenwerken met andere disciplines
en dossiervorming. In de laatste
module van de opleiding gaat het
over informatie-uitwisseling in de
meest ruime zin van het woord.
Bent u in staat de taal van de arts
te verstaan en ook zelf te spreken?
Dat vergemakkelijkt de uitwisseling
en wisselwerking tussen u en de
medische discipline. Het stimuleert
niet alleen de zoektocht naar de
juiste informatie maar bevordert ook
intercollegiale consultatie als u als
een gelijkwaardige gesprekspartner wordt beschouwd. Tijdens de
Masterclass wordt ook veelvuldig
gebruik gemaakt van e-learning, een
uitstekend middel om te studeren
op de momenten die u het beste
passen. Deze aanpak combineert
de flexibiliteit van thuisstudie met
de zekerheid van persoonlijke begeleiding.
Adviesraad van U-Consultancy

Hoger niveau voor schoonheidsspecialisten
Een medisch schoonheidsspecialist
moet laten zien dat zij (hij) voldoende kennis en vaardigheden bezit om
cliënten op verantwoorde wijze te
kunnen voorlichten, behandelen en
begeleiden. Dat houdt bijvoorbeeld
in: aanvullende informatie zoeken
(boeken, artikelen, vakbladen, internet etc.), risico’s tijdig onderkennen
en zo nodig doorverwijzen, actieve
bijdrage leveren aan en meebeslissen over het behandelplan, dossier
van de cliënt bijhouden en kritische
reflectie op het eigen handelen. In
iedere module van de Masterclass
komen daarom ook de laatste ontwikkelingen aan bod en zijn er
meerdere praktijkdagdelen voor
het uitvoeren van specifieke vaardigheden (horend bij de desbetreffende module) onder directe coaching van dermatologen en andere
deskundigen. Het diploma van de
reeds bestaande specialisaties in de

Masterclass (modulen 9, 10, 11 en
12) kunnen bij de Stichting Toets
Centrum Intereducatief (TCI) worden behaald. Voor alle modulen
geldt dat het specifieke medische
deel van deze Masterclass-modulen
apart getoetst wordt in de e-learning
module. Bij de modulen 13 t/m 18
loopt de theoretische toets uitsluitend via e-learning en de praktijktoets vindt plaats tijdens de praktijkles. Van de resultaten van e-learning en praktijkopdrachten wordt
een portfolio bijgehouden. Als alle
modulen behaald zijn, wordt de
opleiding afgesloten met een centrale toets en krijgt u het deurbordje met de titel Gecertificeerd
Medisch
Schoonheidsspecialist
Dermatologie.
Meer informatie:
www.uconsultancy.nl

De Opleidingen Dermatologie voor Schoonheidsspecialisten zijn
gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel allround schoonheidsspecialist en zijn bedoeld voor schoonheidsspecialisten. Voor de
aansluiting bij het dermatologische werkveld en het waarborgen van
de kwaliteit staan de opleidingen onder auspiciën van een adviesraad
van dermatologen van de Nederlandse Vereniging van Dermatologie
en Venereologie.

