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Wat voor soort schoonheidsspecialisten schrijven zich in voor 
de scholing?
Carla Uppelschoten: “Er bestaat onder een bepaalde 
groep schoonheidsspecialisten een enorme behoefte aan 
dermatologische kennis. Deze schoonheidsspecialisten 
– het worden er steeds meer – richten zich op huidver-
betering, ze werken samen met een arts of ze willen hun 
vaak al zeer uitgebreide kennis van de huid verder ver-
groten. We zien in onze scholing ook steeds meer jonge 
schoonheidsspecialisten die hun vak zeer serieus nemen 
en meer inzicht willen in dermatologische aandoeningen 
en bijbehorende behandeling om relevante voorlichting 
te kunnen geven aan hun klanten. Met onze scholing 
bieden wij hen die mogelijkheid.”

Hoe zijn de reacties van de deelnemers?
Bert Oosting: “Heel positief. De deelnemers geven aan 
dat ze er echt iets aan hebben. Het geeft schoonheidsspe-
cialisten meer zelfvertrouwen. Veel van hen hebben al een 
grote kennis van de huid en kunnen dat met dit certifi-
caat nu ook aantonen. Door meer inzicht in de derma-
tologie is het bovendien makkelijker communiceren met 
artsen. Schoonheidsspecialisten spelen een belangrijke 
rol in de herkenning van mogelijke huidaandoeningen. 
We hadden afgelopen jaar een cursist die na de scholing 
een klant naar de huisarts stuurde omdat ze een bepaald 
plekje niet vertrouwde. De huisarts zei dat het niets voor-
stelde, maar op aandringen van de schoonheidsspecialist 
is deze vrouw toch naar een dermatoloog gegaan. Het 
plekje bleek inderdaad huidkanker te zijn. Dat voorbeeld 
illustreert het nut van de scholing.”

In maart 2008 komt U-Consultancy met een vervolgscholing. 
Kunnen jullie daar al wat meer over vertellen? 
Carla: “De vervolgscholing gaat dieper in op het vakgebied 
dermatologie en is bestemd voor wie al het certificaat heeft 
van de basisscholing. De vervolgscholing bestaat net als 
de eerste scholing uit vier onderdelen. Module 5 gaat in 
op vlekjes op de huid en de behandeling daarvan. Het 
gaat hierbij om goedaardige en cosmetisch storende huid-
gezwellen zoals syringomen, xanthelasmata en fibromen. 
Module 6 gaat in op de donkere huid, pigmentstoornissen 
en overbeharing (hirsutisme). De donkere huid is altijd 

een ondergeschoven kindje geweest maar dat is niet 
meer van deze tijd. We behandelen de verschillen met de 
blanke huid en gaan in op specifieke afwijkingen van de 
donkere huid. Daarnaast behandelen we diverse vormen 
van hyperpigmentatie en depigmentatie. Module 7 gaat 
in op cosmetische behandelingen en het gebruik van 
laser/IPL. Daarin zullen we aandacht besteden aan mo-
gelijke bijwerkingen, wat mag je wel en wat niet behande-
len en aan nieuwe ontwikkelingen. Module 8 behandelt 
huidtumoren en littekenvorming. De modules worden 
gegeven door verschillende dermatologen met wie we 
samenwerken.”

Wat vinden jullie van de ontwikkelingen ten aanzien van 
laser en IPL binnen de schoonheidsverzorging?
Bert: “Het is denk ik van groot belang dat er zo snel 
mogelijk een erkende, onafhankelijke en zeer gedegen 
opleiding komt voor wie met laser of IPL wil werken. 
Ook moeten instituten gecertificeerd worden, daar is de 
ANBOS al mee bezig, en moeten schoonheidsspecialis-
ten die met deze technieken werken regelmatig gecontro-
leerd en bijgeschoold worden. Verder moet er veel meer 
aandacht komen voor de dermatologische behandel-
richtlijnen die enkele jaren geleden zijn opgesteld voor 
laser- en IPL-behandelingen door artsen. Het kan niet 
zo zijn dat schoonheidsspecialisten – op advies van hun 
leverancier! – herpes simplex (koortslip) met laser of IPL 
gaan behandelen terwijl in de dermatologische richtlij-
nen uitdrukkelijk staat dat dit niet mag. Daar ben ik wel 
van geschrokken toen ik dat hoorde. Veel mensen weten 
niet goed waar ze mee bezig zijn. Schoonheidsspecialis-
ten weten vaak niet dat acne-patiënten die roaccutane 
slikken, een vergrote kans hebben op littekenvorming en 
dus niet met laser of IPL behandeld mogen worden. Dit 
soort zaken komen aan de orde in onze scholing. Ik vind 
dat de diagnose voor het instellen van een behandeling 
altijd bekend moet zijn. En bij onduidelijkheid hierover 
of bij gepigmenteerde afwijkingen moet eerst de diagnose 
door een dermatoloog worden gesteld. Het belangrijk 
dat schoonheidsspecialisten en dermatologen meer met 
elkaar gaan samenwerken.”

Kijk voor data en aanmeldingen op pagina 57.

De verdieping
toen u-Consultancy in 200� met de Scholing Dermatologie Schoonheidsspecialisten 

kwam, bleek er veel behoefte te zijn aan verdiepende kennis van de dermatologie. 

Inmiddels hebben vele schoonheidsspecialisten de opleiding gevolgd. Voor 2008 

staat de vervolgscholing gepland. We spraken tijdens de najaarbeurs met Carla 

uppelschoten en dermatoloog Bert Oosting van u-Consultancy.
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