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opleidingen
tekst: femke van soest

Wat weet jij eigenlijk van hoofdhuidproblemen?

NOOIT MEER MET JE HANDEN
IN HET HAAR
Hoe vaak kijk jij op je eigen hoofdhuid? We gaan er maar even vanuit dat dit niet vaak voorkomt. Wel kom je de
hele dag in aanraking met de hoofdhuid van je klanten. Sommige klanten hebben nergens last van, maar huid- en
haaraandoeningen komen steeds vaker voor. Weet jij wanneer je wel of niet verder kunt gaan met de behandeling?
Of kun jij op het achterhoofd een woekerende moedervlek herkennen als melanoom? Want nogmaals, hoe vaak kijk
jij op je eigen hoofdhuid? Als kapper heb je hierbij een bijzondere positie.

In je werk kun je verschillende hoofdhuidproblemen tegenkomen. Klanten die chemotherapie hebben ondergaan, last hebben van eczeem of een allergische reactie krijgen op een
van de producten. Ze komen bij jou voor advies of je kunt de klant zelf wijzen op een bijzonder plekje dat aandacht vraagt. Natuurlijk ben je geen arts, maar toch is het belangrijk
om de verschillende aandoeningen te herkennen, zodat je zekerder bent in je werk als
kapper. Want eczeem aan de hoofdhuid ziet er misschien minder prettig uit, maar je hoeft
niet bang te zijn voor besmettelijkheid. Maar kun je het haar ook verven als de klant last
heeft van eczeem? En permanentvloeistof, gaat dat wel samen met psoriasis? Speciaal voor
kappers en haarstylisten is de tweedaagse opleiding dermatologie te volgen bij U-Consultancy, zodat je weet hoe je verschillende hoofdhuidproblemen kunt herkennen en wat jij
er aan kunt doen. In vier dagdelen leer je alles over de anatomie van de hoofdhuid en
haren, psoriasis, eczeem en infecties (en hoe deze te behandelen), vlekjes en plekjes op de
hoofdhuid en haargrens en dermatologische problemen aan haren en hoofdhuid. Le Salon
sprak met Carla Uppelschoten, directeur van-U Consultancy en met dr. Oosting, dermatoloog
in het Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp, die samen het interessante programma samenstelden.
WORD ZELF DE SPECIALIST

Dr. Oosting: “In samenwerking met U-Consultancy hebben we ook al opleidingen voor
onder andere schoonheidsspecialisten, pedicures en doktersassistenten ontwikkeld. Alleen
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Dr. Oosting

de kappers bereikten we nog niet. Na een artikel in een medisch tijdschrift over
melanomen op de hoofdhuid (kwaadaardige vorm van huidkanker), vonden
Carla en ik dat het tijd was op kappers en haarstylisten op te leiden. Niemand
komt immers zo dicht bij de hoofdhuid als een kapper.” Carla Uppelschoten vult
aan: “Met de opgedane kennis kun je je onderscheiden van andere kappers. Jij
weet na deze opleiding immers precies wat voor huid- of haaraandoening de
klant heeft en ook wat hij of zij wel of niet voor behandeling kan ondergaan.
Klanten die op internet op zoek gaan naar een specialist op het gebied van huiden haaraandoeningen, komen zo bij jou terecht.” Leer te observeren. Het gaat
om herkenning. Vervolgens is de vraag: wat kun je ermee als kapper? Je moet
immers ook de kennis hebben om het goed over te kunnen dragen aan de klant:
kennis is macht. Ook het overdragen van deze kennis leer je op deze opleiding.
ALLERGIE

Misschien heb je wel eens gehad dat een klant een allergische reactie vertoonde
op een haarkleuring. Dr. Oosting: “Dit heet paraphenylenediamine, een stof die
onder andere in haarverf zit, en het kan een contactallergie veroorzaken. Natuurlijk moet je dan direct spoelen met veel water en vervolgens contact opnemen
met een arts. Het is verstandig om allergietesten te kunnen lezen. Als een klant
een test heeft ondergaan en naar je toe komt met het lijstje, kun jij vervolgens
zeggen of hij of zij bepaalde behandelingen wel of niet kan laten doen. Dit nemen
wij ook mee in de opleiding.”
OPLEIDING

De opleiding wordt gegeven door dermatologen die zijn aangesloten bij de Nederlandse vereniging van Dermatologie en Venereologie (NVDV). Dit is een waarborg voor het opnemen van actuele kennis en vaardigheiden in het opleidingsprogramma voor kappers en haarstylisten. Zorg er dus voor dat je je onderscheid
als kapsalon en wees de specialist die je wilt zijn.

Carla Uppelschoten

WAT KUN JE MET DEZE OPLEIDING?
- Hoofdhuid- en haaraandoeningen sneller
herkennen.
- Huid- en haaranalyse uitoveren aan de
hand van medische modellen en medische
terminologie.
- Klanten beter adviseren omtrent huid- en
haarproblemen.
- Professioneel doorverwijzen naar huisarts
en/of dermatoloog.
Duur en data
De opleiding wordt op verschillende
locaties in Nederland aangeboden. 12
september en 10 oktober vindt de eerstvolgende opleiding plaats in Houten. In deze
twee dagen worden de vier modules besproken: anatomie van de hoofdhuid en haren,
psoriasis, eczeem en infecties, vlekjes en
plekjes op de hoofdhuid en haargrens en
dermatologische problemen aan haren en
hoofdhuid. Op www.uconsultancy.nl kun je
meer informatie lezen over de opleiding.
Kosten
De deelnamekosten bedragen voor de
modulen 1 t/m 4 €545, inclusief onderwijsmateriaal, koffie, thee en lunch (btw-vrij).
Na afloop ontvang je een certificaat
Opleiding Dermatologie voor kappers en
haarstylisten.

Meer informatie: www.uconsultancy.nl
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