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Deskundigheidsbevordering voor deze onderwerpen is 
gewenst. Er wordt met reële casuïstiek gewerkt die in 
de eigen praktijk veel voorkomen. Je leert volgens een 
dermatologische systematische methode huid- en na-
gelproblemen te analyseren. Naast docent afhankelijke 
onderdelen zijn er ook zelfstudieopdrachten. Om een 
bijdrage te leveren aan de zorg en het effect van het 
behandelplan is een adequate en eenduidige voorlich-
ting belangrijk. Door een juiste voorlichting kan men 
optimale zorg leveren aan de individuele cliënt. U heeft 
een belangrijke signaalfunctie bij huidafwijkingen van 
de voet en onderbeen. U bent vaak de eerste persoon 
die huid- en nagelproblemen onder ogen krijgt. Het is 
van belang dat u de huid en nagels kan beoordelen en 
inschatten wanneer doorverwijzen noodzakelijk is.

Meerwaarde voor de praktijk

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelin-
gen binnen de dermatologie is educatie een belangrijke 
factor. Educatie verhoogt de kennis van de voetverzor-
gers. Als u deze kennis en achtergrondinformatie dan 
weer kunt doorgeven aan uw klant, dan geeft dit uw 
praktijk echt een meerwaarde. Tevens zorgt uw kennis 
voor een betere klantenbinding, want voor een goed en 
onafhankelijk advies komen klanten terug, ze merken 
dat u verstand van zaken heeft.

Onderscheidend vermogen

Iedere voetverzorger wordt regelmatig geconfronteerd 
met klanten die huid- en nagelproblemen hebben, zoals 
psoriasis, eczeem, infecties en vlekjes en plekjes op on-
derbeen en nagels. Dan kan extra dermatologische ken-
nis een belangrijke meerwaarde zijn en bepaalde huid-  
en nagelaandoeningen zullen sneller worden herkend 
en behandeld. Door de juiste analyse en gebruik van 
medische terminologie kunt u professioneel adviseren 
doorverwijzen naar huisarts en/of dermatoloog. 

U kunt zich door dermatologische kennis onderscheiden 
van collega’s: 

Dermatologische terminologie

Een behandelaar heeft een belangrijke functie in het 
herkennen van afwijkingen die “niet pluis zijn”. Waar 
veel eerstelijns disciplines tegen aan lopen, is dat zij niet 
altijd even serieus door de medische professie worden 
genomen. Deels heeft dit te maken met onbekendheid 
van de functie/beroep en deels ook met het feit dat het 
jargon (het woordgebruik van de arts) niet wordt ge-
sproken. Op de huid bevinden zich allerlei verhevenheden 
waarbij de een goedaardig is en de ander kwaadaardig kan 
zijn. De beroepsbeoefenaar in de voetenpraktijk krijgt 
vaak de vraag om een of ander plekje “even te beoorde-
len”. Hierachter zit vaak de vraag of dat even te beoor-
delen plekje mogelijk kwaadaardig kan zijn. De huid zal 
regelmatig geobserveerd worden door steeds gericht te 
kijken en te palperen. Een objectieve beschrijving van wat 
men heeft gezien is noodzakelijk. Dit is nodig om vast te 
stellen wat er aan de hand is en bevordert het inzicht in 
de ontwikkeling van de huid- nagelaandoening (verbete-
ring, stilstand, verslechtering). De rapportage op het 
anamneseformulier moet concrete informatie bevatten 
over de toestand van de huid en nagels en het effect van 
de gestarte behandeling. Fundamenteel bij inspectie is 
observatie van de  huid en nagels van voet en de handen.

“Goed huidadvies vereist 
goede training”

U- Consul-tancy is een Opleidings-, 
Training & Adviescentrum voor 
medische en verpleegkundige 
zorg,beauty & wellness. 
Sinds 1997 zijn zij gespecialiseerd 
in het vakgebied Dermatologie. 
Carla Uppelschoten is senior 
opleider en directeur.
“Voor pedicures, schoonheids-
specialisten, kappers kan extra dermatologische kennis 
een belangrijke meerwaarde zijn en bepaalde huidaan-
doeningen zullen sneller worden herkend. Door de 
juiste analyse en gebruik van medische terminologie 
kunt u professioneel doorverwijzen naar huisarts en/of 
dermatoloog. Hiernaast niet te vergeten: klanten kun-
nen beter worden geadviseerd. Wij staan voor kwaliteit, 
een deskundig onderwijsniveau waarbij participatie van 
hooggekwalificeerde docenten (derma-tologen) zeer 
bepalend is. De adviesraad en onderwijscommissie van 
U-Consultancy bestaat uit meerdere gespecialiseerde 
dermatologen. Als organisatie werken wij nauw samen 
met de Nederlandse vereniging van Dermatologie en 
Venereologie (NVDV), dit is een waarborg voor het 
opnemen van actuele kennis en vaardigheden in de 
opleidingsprogramma’s.”

Dagelijks hebben voetbehandelaars in de werksituatie te maken met cliënten met huid- en nagelaandoeningen. De snelle ontwikkelingen in 
de zorg zijn moeilijk te volgen na de basisopleiding. Ontwikkelingen zoals nieuwe behandelingsmogelijkheden hebben rechtstreeks gevolgen 
voor de beroepsinhoud van de diverse betrokken disciplines. Naast medici spelen pedicures, podotherapeuten en podologen een belangrijke 
rol in de voorlichting naar de cliënt met een huid- en nagelaandoening.

Inhoudelijk
  De opleiding voor voetbehandelaars bestaat uit 4  

modulen
-

lingsprincipes van huid en nagels

onderbeen
Accreditatie

geeft 18 accreditatiepunten voor deze opleiding 

deze opleiding.
Kosten
  De deelnamekosten bedragen € 495,- (btw-vrij) 

inclusief onderwijsmateriaal en lunch.
  U ontvangt het certificaat opleiding dermatologie 

voor pedicures, podotherapeuten en podologen na 
afronding van de opleiding.

Opleidingsdata 2011
 Zwolle: 27 oktober en 24 november 2011 

 Tijd: 09.30-17.00 uur
Opleidingsdata 2012

 Utrecht: 27 september en 1 november
Zwolle: 3 oktober en 7 november 
 Tijd: 09.30-17.00 uur

Meer informatie: www.uconsultancy.nl


