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Door: Marie Anne Lassing

Opleidingen
voor medische en
verpleegkundige zorg
Carla Uppelschoten, grondlegger en drijvende
kracht achter het opleidingsbedrijf U-consultancy, is geen
vreemde in de markt van huid- en schoonheidsverzorging.
Verpleegkundige Carla is ruim twintig jaar geleden gestart
met het opleiden van verschillende vakgroepen in de zorg. In
eerste instantie verzorgde ze op verzoek van de dermatologen
van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en
Venereologie (NvDV) een opleiding voor doktersassistenten.
Carla: ‘De assistenten gingen een steeds grotere rol spelen
en daarmee kwam er ook behoefte aan meer kennis en
vaardigheden op het gebied van dermatologie bij deze
vakgroep. De basisopleiding voor doktersassistenten is zeer
breed en ik heb daar een specialisatie op het gebied van
dermatologie aan toe gevoegd.’ In het LUMC waar Carla toen
werkte, was men enthousiast over deze dermatologische
specialisatie, maar men kon het op dat moment niet goed in
het bestaande curriculum inpassen. Dus trok Carla de stoute
schoenen aan en besloot ze dan maar onder eigen vlag
de opleidingen aan te gaan bieden.
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Ondersteuning NvDV
Bij de start van haar bedrijf bood
Carla verspreid door het land drie
opleidingen aan. Het materiaal dat ze
had samengesteld werd mede beoor
deeld door een aantal dermatologen
en de beroepsorganisatie NvDV onder
steunde haar initiatief, onder andere
door bekendheid aan de opleidingen
te geven. Carla: ‘We zijn financieel
onafhankelijk maar kunnen nog wel
altijd bogen op de ondersteuning door
de NvDV. Vier vaste dermatologen
binnen onze adviesraad lezen ook
altijd mee, om er voor te zorgen dat de
content van het lesmateriaal het juiste
niveau heeft. Ook denken ze met ons
mee bij de ontwikkeling van nieuw
lesmateriaal.’
Huidgerelateerde beroepen
Naast doktersassistenten heeft
U-consultancy ook dermatologische
opleidingen ontwikkeld voor schoon
heidsspecialisten, kappers, pedicures,
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‘Ik zie dat de
huidtherapie steeds
meer terrein
wint binnen de
dermatologie’
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podotherapeuten en recent ook huid
therapeuten. Carla: ‘Zij zijn een
logische doelgroep voor onze oplei
dingen. Ik zie namelijk dat de huid
therapie steeds meer terrein wint
binnen de dermatologie.’ Inmiddels
zijn er vier geaccrediteerde post-hbomasterclasses in het programma
opgenomen, te weten:
Signalering en doorverwijzing van
huidkanker: 12 punten
Laser- en cosmetische
dermatologie: 14 punten
Acneïforme dermatosen,
hidradenitis en pigmentstoor
nissen: 14 punten
Lymfoedeem, lipoedeem, veneuze
pathologie en wondbehandeling:
12 punten
Eind vorig jaar werd gestart met een
serie van drie masterclasses, namelijk
de Masterclass Signalering van Huid
kanker, de Masterclass Laser- en
Cosmetische Dermatologie en de
Masterclass Acneïforme Dermatosen,

Hidradenitis en Pigmentstoornissen.
Huidtherapeute Mandy Gelderblom,
van Huidtherapie Gelderblom
Vlaardingen, nam deel aan de
Masterclass Signalering van Huid
kanker en gaf na afloop de volgende
feedback: ‘Zeer leerzame training van
hoog niveau. Gegeven door een zeer
enthousiaste en kundige dermato
loog. Het huiswerk voor de bijeen
komst was pittig, maar niet teveel.
Ik ga zeker de andere masterclasses
volgen.’
Huidtherapeut en dermatoloog
Op dit moment zijn de docenten
binnen het programma allen dermato
logen, maar het is volgens Carla ook
heel goed denkbaar om ervaren huid
therapeuten in te schakelen, of een
combinatie te maken. Zo’n combinatie
kan een afspiegeling zijn van de
beoogde samenwerkingsverbanden in
het werkveld. Het zou mooi zijn als er
al tijdens de opleiding sprake is van
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eenzelfde multidisciplinaire samen
werking en interactie.
E-learning als vaste component
Alle opleidingen bevatten tevens een
e-learning-module. Voorafgaand aan
de opleidingsdag krijgen de cursisten
toegang tot deze module, waardoor
zij zich vast kunnen voorbereiden.
Vervolgens wordt de stof tijdens de
opleidingsdag besproken met de
docent, waarna de cursisten digitaal
getoetst worden. Ook dit gebeurt in een
e-learning-omgeving. Na voldoende
resultaat ontvangt de student een
bewijs van deelname.
Informatie, data en inschrijven
Alle masterclasses duren één dag en
kunnen per dag worden gevolgd.
Voor alle data, meer informatie en
inschrijving kun je terecht op de
website www.uconsultancy.nl
De data van het scholingsaanbod van
U-consultancy zijn ook opgenomen in de
agenda van www.ntvhuidtherapie.nl
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