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Opleiding

Van hairstylist naar 
haarspecialist
Als kapper of hair stylist kom je de hele dag in aanraking met de hoofdhuid 
van je klanten. Haar- en hoofdhuidproblemen komen steeds vaker voor 
en klanten komen bĳ  jou voor advies. Natuurlĳ k ben je geen arts, maar 
toch is het belangrĳ k om de verschillende aandoeningen te herkennen, 
 pro fessioneel advies te kunnen geven en de klant te wĳ zen op een plekje 
dat  speciale aandacht vraagt.

Tekst: Maddy Weide

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

voor medische en verpleegkundige zorg, beauty & wellness. 

U-Consultancy is gespecialiseerd in het vakgebied dermatologie 

en werkt nauw samen met de Nederlandse vereniging van Der-

matologie en Venereologie (NVDV). De opleiding ‘Dermatologie 

voor kappers en haarstylisten’ bestaat uit vier modules, duurt twee 

dagen en je krijgt dan les van dermatologen. Aan de orde komen de 

anatomie van de hoofdhuid en de haren, psoriasis, eczeem, infecties, 

behandelingen, vlekjes en plekjes op de hoofdhuid en de haargrens 

en dermatologische problemen en behandelingen aan haren en 

hoofdhuid. Door de juiste analyse en het gebruik van medische 

terminologie ben je als kapper in staat jouw klant door te verwijzen 

naar de huisarts of de dermatoloog. 

Praktijkgerichte opleiding
In het najaar van 2011 is weer een grote groep kappers bijgeschoold 

op het gebied van dermatologische problemen aan de haren en de 

hoofdhuid. Tijdens de opleiding werd ook aandacht besteed aan de 

verschillende ingrediënten van producten waarmee in de kapsa-

lons wordt gewerkt. Ook daar moet kritisch naar gekeken worden, 

zodat voor de klant de goede keuze gemaakt kan worden. Tijdens 

Hairstyle 2.0 in Rotterdam gaf Carla Uppelschoten, directeur van 

U-Consultancy, de Business Master Class ‘het onderkennen van 

haar- en hoofdhuidproblemen’.  

Dermatologiecongres
U-Consultancy organiseert in het kader van haar vijftienjarige be-

staan in samenwerking met het Nationaal Huidfonds het dermatolo-

giecongres Dermasalon 2012. Het vakevenement over dermatologie 

heeft workshopprogramma’s die afgestemd zijn op de beroepsprak-

tijk van specialisten en vindt plaats op 17 september. Dermasalon 

is een informatief vakevenement over dermatologie, waar verschil-

lende dermatologen en andere professionals hun visie geven over de 

laatste ontwikkelingen binnen de dermatologie die van belang zijn 

voor iedereen die zich bezig houdt met huidverbetering. Derma-

salon wordt georganiseerd voor onder andere verpleegkundigen, 

schoonheidsspecialisten, kappers en andere professionals met een 

interesse in dermatologie. Meerdere sprekers behandelen onderwer-

pen als huidkanker, pigmentstoornissen en infecties op de (hoofd)

huid. Ook komt er een speciaal workshopprogramma voor kap-

pers. Kijk voor meer informatie over dit congres op de site: www.

dermasalon.nl.

Cursusdata
Ben jij ook geïnteresseerd in de opleiding ‘Dermatologie voor kap-

pers en haarstylisten’ van U-consultancy? Er zijn nog enkele plek-

ken vrij op 7 mei en 4 juni of op 29 oktober en 26 november 

in Bunnik. De deelnemerskosten voor de modulen 1 t/m 4 zijn �575 

(btw-vrij) en dat is inclusief lesmateriaal, koffi e, thee en lunch. 

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je een certifi caat 

en ben je specialist in haar- en hoofdhuidverbetering. 

Kijk voor meer informatie op de site: www.uconsultancy.nl of 

bel 030-6044170.

Carla Uppelschoten, directeur U-Consultancy

Een groep van twintig geslaagde haarspecialisten.
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