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Dermasalon 2014, hét vakevenement over dermatologie  

 

Mei 2014 - In navolging op het succes van Dermasalon 2010 en 2012, organiseert  

U-Consultancy op maandag 29 september in Hart van Holland te Nijkerk het 

dermatologiecongres Dermasalon 2014. Dit vakevenement over dermatologie wordt in 

nauwe samenwerking met het Nationaal Huidfonds georganiseerd. Doelstelling van dit 

congres is inzicht te geven over de laatste ontwikkelingen binnen de dermatologie die van 

belang zijn voor iedereen die zich bezig houdt met huidzorg. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van plenaire sessies en workshops zodat u zich optimaal kunt verdiepen in het onderwerp. 

Een niet te missen evenement voor professionals! 

 

Dermatologiecongres 

Dermasalon 2014 is een informatief vakevenement over dermatologie, waar verschillende 

dermatologen en andere professionals hun visie geven over de laatste ontwikkelingen 

binnen de dermatologie aan de hand van verschillende aandachtsgebieden. Het 

ochtendprogramma bestaat uit diverse plenaire sessies, met onderwerpen als 'Te veel haar, 

te weinig haar', Huidveroudering en de laatste ontwikkelingen' en 'Body image & Body 

Dysmorphic Disorder'.  

Voor het middagprogramma kunnen deelnemers zich inschrijven voor maar liefst drie op 

maat gesneden workshops. Dermatoloog dr. Oosting licht nieuwe inzichten ulcus cruris toe en 

dermatoloog Venema gaat in op de nieuwe ontwikkelingen bij overmatig zweten. Verder 

behandelen prominente specialisten en andere dermatologen in hun workshops boeiende 

onderwerpen als zalfinstructie (spreekuur eczeem), de laatste ontwikkelingen in 

wondbehandeling  en bijwerkingen systeemtherapieën. 

Naast verpleegkundigen en doktersassistenten en is het evenement ook interessant voor 

schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten, kappers, pedicuren en andere professionals met 

een interesse in dermatologie. Het grootse congres biedt hierdoor de mogelijkheid om 

medevakgenoten te ontmoeten en onderling ervaringen en kennis uit te wisselen. 

 

Inschrijven 

De kosten voor deelname aan het dermatologiecongres Dermasalon 2014 bedragen 

€230,00. Dit is inclusief lunch, bezoek aan de standhouders en de netwerkborrel. Voor 

iedereen die al eerder een opleiding bij U-Consultancy heeft gevolgd bedraagt het 

inschrijfgeld €199,00. Het volledige programma, de sprekers en informatie om u aan te 

melden vindt u op de website: www.dermasalon.nl. 

 

Over U-Consultancy 

U-Consultancy is een opleidings-, trainings- en adviescentrum voor medische en 

verpleegkundige zorg, beauty & wellness en gespecialiseerd in het vakgebied dermatologie. 

Zij werkt daarom nauw samen met de Nederlandse vereniging van Dermatologie en 

Venereologie (NVDV). U-Consultancy richt zich op deskundigheidsbevordering op het gebied 

van huidzorg zodat meer kennis en inzicht van huidaandoeningen ontstaat. U-Consultancy 

werkt daarom ook nauw samen met het Nationaal Huidfonds, dat als onafhankelijke 

organisatie mensen met huidaandoeningen op allerlei manieren steunt. Zij zetten zich in voor 

belangrijke zaken, zoals meer onderzoek, verbetering van zorg en goede voorlichting. 

http://www.dermasalon.nl/


www.uconsultancy.nl 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 

 

Voor het aanvragen van informatie of HR-beeld voor redactionele doeleinden kunt u te allen 

tijde contact opnemen met Carla Uppelschoten via telefoonnummer: 030-6044170 en  

per e-mail: info@uconsultancy.nl. 

http://www.uconsultancy.nl/
mailto:info@uconsultancy.nl

