de kapper
Opleiding Dermatologie

v oo r k a p p e r s e n h a a r s t y l i s t e n

Kappers worden regelmatig geconfronteerd met hoofdhuid- en haarproblemen bij hun klanten. Om hen zo goed
mogelijk te adviseren, door te verwijzen en/of effectief te behandelen heeft U-Consultancy de praktijkgerichte
opleiding 'Dermatologie voor kappers, haarstylisten en haarwerkers' ontwikkeld. In 2014 wordt deze meerdere
keren gegeven. Carla Uppelschoten, senior opleider en directeur van U-Consultancy, verduidelijkt waarom deze
tweedaagse opleiding een grote meerwaarde voor kappers heeft.

Carla Uppelschoten: “Voor een goed
en onafhankelijk advies komen klanten
terug naar de salon, want ze merken
dat u verstand van zaken heeft.”

“U-Consultancy is een Opleidings-,
Training & Adviescentrum voor
medische en verpleegkundige zorg,
beauty & wellness. Sinds 1997 zijn
wij gespecialiseerd in het vakgebied Dermatologie”, vertelt Carla
Uppelschoten. “Wij staan voor kwaliteit, een deskundig onderwijsniveau

“De dermatologieopleiding voor
kappers is gericht op de dagelijkse
praktijk in de salon. Kappers krijgen een duidelijk inzicht in haar- en
hoofdhuidproblemen. Door de juiste
analyse en gebruik van medische
terminologie is de kapper in staat een
professioneel advies te geven, waardoor hij of zij zich onderscheidt van
collega’s. Ook stimuleert u hiermee
de klantenbinding, want voor een
goed en onafhankelijk advies komen
klanten terug, ze merken dat u verstand van zaken heeft.”

De deelnamekosten zijn € 575,(btw-vrij) inclusief onderwijsmateriaal en lunch. Na afloop ontvangt u een certificaat ‘Opleiding
Dermatologie voor Kappers en
Haarstylisten’ ondertekend door dermatologen. Door dit in de salon op
te hangen weten uw klanten dat u in
staat bent om hen professioneel te

adviseren op het gebied van haar- en
hoofdhuidproblemen.
Meer informatie en het inschrijvingsformulier voor de opleiding is
beschikbaar op www.uconsultancy.
nl. Ook is U-Consultancy bereikbaar
via tel. (030) 6044170.

De opleiding 'Dermatologie voor kappers, haarstylisten en haarwerkers' is
afgestemd op de dagelijkse praktijk in de salon

De opleiding bestaat uit vier modules:
1) Anatomie/Fysiologie van hoofdhuid en haren & Observatie en
Behandelingsprincipes van hoofdhuid
en haarproblemen
2) Psoriasis, eczeem en infecties en
behandelingen

"Haar- en hoofdhuidadvies in
kapsalon vereist goede training"
waarbij participatie van hooggekwalificeerde docenten zeer bepalend
is. De adviesraad en onderwijscommissie van U-Consultancy bestaat uit
meerdere gespecialiseerde dermatologen. Ook werken we nauw samen
met de Nederlandse vereniging
van Dermatologie en Venereologie
(NVDV), wat een waarborg is voor
het opnemen van actuele kennis en
vaardigheden in de opleidingsprogramma's.”
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3) Vlekjes en plekjes op hoofdhuid en
haargrens
4) Dermatologische problemen aan
haren en hoofdhuid en behandelingen

In 2014 wordt de opleiding
gegeven op:
Maandag 10 februari en 10 maart in
Bunnik (9.30 tot 17.00 uur)
Maandag 22 september en 3 november in Bunnik (9.30 tot 17.00 uur).

Cursisten hebben zelf ervaren dat gedegen kennis van haar- en hoofdhuidproblemen
hen onderscheidt van collega’s

