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Bij sommige huidaandoeningen zoals vitiligo, melasma, 
post inflammatoire hyperpigmentatie en wijnvlekken zijn er 
kleurverschillen in de huid. Bij deze huidaandoeningen kan 
medische camouflage uitkomst bieden. 

Camoufleren betekent dat ongewenste verkleuring(en) of oppervlak-
teverschillen van de huid, minder zichtbaar worden gemaakt. Het 
uiterlijk van deze cliënten speelt een belangrijke rol in het sociaal 

contact. De medische camouflage kan helpen om de cliënten zich weer 
zekerder te laten voelen. Goede kennis van de kleurenleer is noodzakelijk 
én naast een goede opleiding is veel ervaring onontbeerlijk. Daarbij moet 
in het achterhoofd gehouden worden dat er altijd gestreefd wordt naar 
perfectie, maar dat het nagenoeg onmogelijk is om de aandoening geheel 
onzichtbaar te maken. Camouflage zorgt dat de aandoening minder opvalt. 
Het zorgt er niet voor dat de aandoening verbetert of geneest. Er wordt 
daarbij gebruik gemaakt van speciale camouflagecrèmes. Deze camoufla-
gecrèmes bevatten veel meer pigmenten dan de gewone foundations 
waardoor een meer dekkend effect bereikt wordt.

Waarom specialiseren?
Schoonheidsspecialisten specialiseren zich in medische camouflage, 
vanuit verschillende perspectieven:
1. Cliënten met zichtbare huidaandoeningen hun zelfvertrouwen te 

versterken.
2. Breder dienstenpakket aan te bieden , waardoor er een andere 

doelgroep bereikt kan worden.
3. Onderscheiden in de markt (specialisatie, samenwerking medici en 

vergoeding via verzekeringen).

Cliënten kunnen in de praktijk erg onzeker zijn over hun uiterlijk. 
Iedereen wil er verzorgd uitzien. Schoonheidsspecialisten kunnen een 
grote rol spelen bij cliënten met een van deze aandoeningen. Tijdens 
de behandeling bij de gespecialiseerde schoonheidsspecialist zal zij 
uitleg geven over de speciale producten en de camouflage aanbrengen 
bij de cliënt. Als dit tot tevredenheid van de cliënt is kan zij de cliënt 
aanleren hoe dit bij zichzelf aan te brengen. De schoonheidsspecialist 
zal de cliënt uitleg geven hoe het product aangebracht dient te worden 
en hoe het water- en veegvast gemaakt kan worden. 

Indicaties
Voor medische camouflagetherapie zijn onder andere:
• Pigmentaandoeningen: hyperpigmentaties, hypopigmentaties

• Vaatafwijkingen: wijnvlekken/naevus flammeus
• Rosacea
• Donkere kringen rond de ogen
• Spataderen
• Tatoeages
• Littekens

Werkwijze camouflage
Voorafgaand aan de behandeling zal een intakegesprek plaatsvinden. 
Bij de intake wordt het verwachtingspatroon van de cliënt besproken. 
Er kan niet altijd aan het verwachtingspatroon worden voldaan. Bij de 
analyse worden op de volgende punten gelet:
• Plaats van het te camoufleren gebied
• Kleur van het te camoufleren gebied
• Ligt het te camoufleren gebied onder of boven het huidniveau?
• Is het te camoufleren gebied grillig van vorm of scherp begrensd?
• Wat is het huidtype en welke kleurcode hoort hierbij?
Vervolgens zal worden bekeken welke kleur of kleuren het meest 
overeenkomen met de eigen huidskleur van de cliënt. Hierna staat het 
aanleren van het aanbrengen van de camouflage centraal, zodat de cli-
ent de camouflage dagelijks of wanneer nodig dit zelf kan aanbrengen. 

Werk volgens de volgende richtsnoeren
• Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) van de ANBOS
• Hygiëne, arbeidsomstandigheden en milieu van de ANBOS
• Camouflage van de ANBOS

Benodigdheden camouflage
Camouflage kleurenpallet, spatels, borstel, poederkwast, reinigings-
product, basiscrème, make-up sponsjes, fixeerpoeder, fixeerspray, 
waterspray

Voorbehandeling
De huid wordt met een speciaal product gereinigd voordat de 
 camouflage wordt aangebracht. 

Kleurkeuze
Bekijk de huid bij daglicht en kies dan de kleuren die gebruikt gaan 
worden. Bijmengen met een andere kleur(en) is altijd mogelijk om 
zo de juiste kleur te krijgen. De huidskleur van de cliënt verandert 
gedurende het jaar. Zorg er daarom altijd voor een aantal tinten op 
voorraad te hebben om zo de juist kleur te maken en te adviseren.

MEDISCHE CAMOUFLAGE
BIJ CLIËNTEN MET
KLEURVERSCHILLEN IN
DE HUID DOOR BEPAALDE
HUIDAANDOENINGEN

Tekst Carla Uppelschoten 
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Hieronder staat een schema dat als leidraad kan worden gebruikt voor 
camouflage van huidafwijkingen in het gezicht:.

Gezichtskleur Huidaandoening
Ondergrond foundation 
kleur 

Rood Psoriasis, lupus, rosacea Groen

Geel
Zonbeschadiging, 
chemotherapie, dialyse

Paars

Bruine hyperpigmentatie Melasma, lentigo, naevi Wit

Hypopigmentatie en 
depigmentatie

Postinflammatoir, 
congenitaal, vitiligo

Bruin

Uit: Bolognia, 2e editie

Aanbrengen camouflage
Was altijd van te voren je handen en werk met een doorzichtig spatel 
om de kleuren te mengen. Zorg er voor dat de camouflagecrème 
gelijkmatig en egaal overgaat in de omgeving. Het opbrengen van 
de camouflagecrème gaat het mooiste van het midden naar de 
buitenzijde en laat de camouflage tot 2 centimeter daarbuiten 
uitvloeien. Na elke laag camouflagecrème moet er goed gepoederd 
worden én vindt er waterfixatie plaats. 
Als een laatste stap wordt gefixeerd met een fixeerspray. Met deze 
fixeerspray zorgt u ervoor dat de camouflage nog beter bestand is 
tegen vegen.
 
Medisch Schoonheidsspecialist
Voor een goede camouflage van de huid kunnen mensen met 
huidproblemen terecht bij een (medisch) schoonheidsspecialist. 
De medische camouflagebehandeling wordt in de meeste gevallen 
geheel of gedeeltelijk vergoed door de ziektekostenverzekeraar 
vanuit het aanvullende pakket. De door U-Consultancy opgeleide 
Medisch Schoonheidsspecialisten die allemaal het medische 
camouflage diploma op zak hebben zijn vindbaar in heel Nederland 
op de website medisch-schoonheidsspecialist.nl/zoek-een-medisch-
schoonheidsspecialist-in-de-buurt/ en zijn ook vindbaar de website 
van de Landelijke Vereniging voor Vitiligo Patiënten www.vitiligo.nl/
leven-met-vitiligo/maskeren-en-camouflage/

Mijn Tips
• Bespreek de verwachtingen van de cliënt
• Geef goede informatie en instructie aan de cliënt
• Werk schoon, logisch en stapsgewijs
• Wees niet zuinig bij het aanbrengen van eerste dekkende onderlaag
• Laat cliënt de camouflage oefenen in de salon
• Geef de adviezen van de camouflage op papier mee naar huis

“Als schoonheidsspecialist wil je je kennis up-to-date houden en je onderscheiden. 
De opleiding tot medisch schoonheidsspecialist is voor mij de manier om mijn kennis 
te vergroten, een manier om mijn cliënten te laten zien dat ze in goede handen zijn 
en dat artsen ze met een gerust hart kunnen doorverwijzen. Ik ben geslaagd voor 
de specialisatie medische camouflage. Dit is een specialisatie die niet hoog op mijn 
prioriteitenlijstje stond, maar nu ik eenmaal deze opleiding volg ben ik erg enthousiast. 
Het is mooi om te doen en ik merk dat er veel meer mensen in geïnteresseerd zijn omdat  
de behandeling ook vergoed wordt door de zorgverzekering.”  Reactie van cursist  

“Tijdens onze specialisatie lessen medische camouflage horen we vaak van modellen 
dat ze in het ziekenhuis een product hebben gekregen en  dit kortstondig gebruikte. De 
instructie is vaak kort: hier heb je wat kleuren, zo meng je ze en probeer wat het beste 
bij je past... De cliënten moeten het dan zelf uitzoeken, met als resultaat dat ze het niet 
meer gebruiken. Met een goede begeleiding en instructie van de schoonheidsspecialist 
kan je de cliënt echt helpen het product te gebruiken.” Carla Uppelschoten

WORD MEDISCH SCHOONHEIDSSPECIALIST 

In de aankomende Masterclass medische camouflage 
module, die start op 4 oktober (Module 10, Medische 
camouflage) hebben wij nog een aantal plekken vrij. Heb 
je interesse om een van deze modules te volgen of wil je op 
korte termijn kunnen starten met het hele opleidingstraject 
tot medisch schoonheidsspecialist (in totaal 18 modules 
die HBO conform geaccrediteerd zijn)? Kijk voor meer 
informatie: www.uconsultancy.nl/opleidingen/opleidingen-
dermatologie-voor-schoonheidsspecialisten/

Opleidingsdata U-Consultancy 

Basis opleiding (module 1 t/m 4, 2 dagen)
Brasschaat (België), dinsdag 4 en woensdag 5 september 
2018 
Katwoude, maandag 3 september en 1 oktober 2018
Dalfsen, donderdag 6 september en 11 oktober 2018 
Riethoven, donderdag 13 september en 4 oktober 2018
Curaçao, 14 januari en 15 januari 2019 
Vervolgopleiding (module 5 t/m 8, 2 dagen) 
Brasschaat, maandag 8 oktober en 9 oktober 2018 
Nieuwegein, maandag 29 oktober en 30 oktober 2018 
Riethoven, donderdag 11 oktober en 22 oktober 2018 
Katwoude, maandag 5 november en 26 november 2018 
Dalfsen, donderdag 1 november en 29 november 2018 
Curaçao, 17 januari en 18 januari 2019 
Masterclass Dermatologie (module 9 t/m 18) Alleen te 
volgen na behalen certificaat basis- en vervolgopleiding
Module 9. Specialisatie Acne Medisch bekeken
Nieuwegein, maandag 1 oktober, 8 november, 22 
november 2018 en 17 januari 2019  
Module 10. Specialisatie Medische camouflage
Nieuwegein, 4 oktober, 15 november 2018, 10 januari 
2019 en 24 januari 2019  
Module 11. Specialisatie ontharingstechnieken. 
Elektrisch ontharen, diathermie- en blendmethode
Nieuwegein, 3 september, 24 september, 29 oktober,19 
november 2018 en 7 januari en 21 januari 2019   
Module 12. Specialisatie Laser en flitslicht
Nieuwegein, 31 oktober, 21 november 2018 en 23 januari 
6 februari 2019 
Module 14. Signalering en preventie van huidkanker
Nieuwegein, 28 november 2018 
Curaçao, donderdag 17 januari 2019 
Module 13 Professionele praktijkvoering
Nieuwegein, 17 september en donderdag 6 december 2018
Module 15. Huidfotografie en verwijzing naar eerste lijn
Nieuwegein, 9 november 2018 
Curaçao, dinsdag 15 januari 2019 
Module 16. Cosmeceuticals
Nieuwegein, 29 november 2018  
Curaçao, maandag 14 januari 2019 
Module 17. Behandeling van littekens (peelings en 
microdermabrasie)
Nieuwegein, 10 oktober 2018 en woensdag 7 november 2018 
Module 18. Medische communicatie en 
dossiervorming
Curaçao, vrijdag 18 januari 2019 

Specialisatie huidverbeteringsmassage 
Nieuwegein, 11 september, 2 oktober, 6, 20 en 27 
november 2018 en 15 januari 2019 
Specialisatie voeding en de Huid
Nieuwegein, 13 september en 4 oktober 2018 
Specialisatie: Manuele lymfedrainage gelaat 
Nieuwegein, start najaar 2018
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