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U-consultancy is een opleidings-, 
trainings- en adviescentrum voor 
medische en verpleegkundige zorg, 
beauty & wellness. Sinds 1997 is 
U-consultancy gespecialiseerd in het 
vakgebied dermatologie en werkt 
nauw samen met de Nederlandse 
vereniging van Dermatologie en 
Venereologie (NVDV). Dit is een 
waarborg voor het opnemen van 
actuele kennis en vaardigheden 
in de opleidingsprogramma’s. De 
opleiding bestaat uit acht modu-
les en duurt  vier dagen. Aan de 
orde komen Efflorescentieleer 
& Behandelingsprincipes huid-
aandoeningen, Eczeem en aller-
gie, Psoriasis & pigmentstoornis-
sen, Infecties, Acne & Rosacea 
en Huidtumoren & Cosmetische 
dermatologie, Vlekjes op de huid 
& Behandeling, Donkere huid & 
Pigmentstoornissen & Overbeharing, 
IPL & Laserbehandelingen, Litteken-
behandeling. Extra dermatologische 
kennis voor schoonheidsspecialis-
ten is belangrijk om bepaalde huid-
aandoeningen sneller te herkennen. 
Door de juiste analyse en gebruik 
van medische terminologie is de 
schoonheidsspecialiste (beter) in 
staat de cliënt door te verwijzen naar 
huisarts of dermatoloog. 

Gevarieerd programma
Het aantal inschrijvingen voor de 
studietrip naar Curaçao was enorm, 
zo waren er 10 deelnemers voor de 
basisopleiding Dermatologie en 18 
cursisten voor de vervolgopleiding 
Dermatologie. Een aantal van de 
cursisten had een partner, vriend of 
vriendin meegenomen en combi-
neerde de studiereis met een relax-
vakantie. De week begon goed met 
een welkomstdiner op het strand; 
over het eten was sowieso geen 
klagen. De catering werd tijdens 
de opleiding verzorgd door studen-
ten van de Maris Stella school in 
Brakkeput Ariba. In diezelfde school 
werd ook de opleiding gegeven in 
een ruime zaal met alle voorzienin-
gen. Dat er een hoop deskundigheid 

in de groep zat bleek wel bij de 
uitreiking van de certificaten op het 
strand, want iedereen was geslaagd! 
“Ik vond de reis echt geweldig en 
heb veel aanvullende kennis mee-
gekregen, wat mij zekerder maakt in 
mijn beroep. Ook heb ik via de mail 
nog contact met een medestudent uit 
Suriname en wisselen we informatie 
uit over apparatuur en ervaringen 
met donkere huid”, aldus Xandra 
Asberg die voor de basisopleiding 
Dermatologie was geslaagd. 

Voordelen van samenwerking
Een groot voordeel van de opzet 
om met een groep een paar dagen 
samen te zijn, is dat er na de lessen 
nog veel wordt nagepraat. “Je wordt 
even uit je eigen circuit gehaald 
en dat vergroot het begrip voor de 
professie omdat je ook na de lessen 
met elkaar zaken kunt doorspreken”, 
vertelt docent van de opleidingen in 
Curaçao dr. Niek Bennen. Hij is der-
matoloog in Diagnostisch Centrum 
Oud Zuid in Amsterdam en daar-
naast zit hij in de Adviesraad voor 
Dermatologie, die de kwaliteit van 
het vak in de gaten houdt. Hij erkent 

het belang van bijscholing voor 
schoonheidsspecialisten, mede door 
de toename van huidaandoeningen 
de laatste jaren én ziet de voordelen 
van samenwerking tussen schoon-

heidsspecialisten en dermatologen. 
“Dermatologen en schoonheidsspe-
cialisten zijn geen concurrenten van 
elkaar. Het gaat erom dat je het-
zelfde advies geeft aan de patiënt. 
Medici kunnen er juist veel voordeel 
van hebben als de schoonheidsspe-
cialisten meer over huidaandoenin-
gen weten.” Naast dr. Bennen zijn er 
nog veertig dermatologen verbonden 
aan U-Consultancy. 

Bent u ook geïnteresseerd in één van 
de opleidingen van U-consultancy? 
In januari 2013 wordt de oplei-
ding voor schoonheidsspecialisten 
weer aangeboden in Curaçao, maar 
ook op verschillende locaties in 
Nederland kunt u terecht.

Meer informatie en/of aanmelden? 
U-consultancy, tel. (030) 604 41 70, 
www.uconsultancy.nl 

Half januari organiseerde Carla Uppelschoten, directeur van U-consultancy, 
voor de derde keer een studietrip voor cursisten naar Curaçao. De groep 
bestond uit maar liefst 28 schoonheidsspecialisten uit Nederland, België, 
Suriname, Bonaire en Curaçao. Naast de opleiding Dermatologie voor 
schoonheidsspecialisten bood de reis een vol en gevarieerd programma en 
konden de deelnemers terugkijken op een leerzame en onvergetelijke reis. De 
koffer ging vol met nieuwe ideeën en een verrijking voor de behandelingen 
weer mee naar huis.  

Opleiding Dermatologie in Curaçao: 
onvergetelijk en leerzaam
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