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U-Consultancy geeft een workshop camouflage op de vitiligo ledendag 

 Danique Mulder is eigenaresse van Beauty & Visagie by DANIQ en tevens student aan het 

opleidingstraject tot Medisch Schoonheidsspecialiste bij U-Consultancy. Een onderdeel van deze 

opleiding is de masterclass medische camouflage. Via deze weg gaf zij samen met U-Consultancy bij 

de beurstand op de vitiligo.nl ledendag, 6 oktober in het AMC Amsterdam, een workshop medisch 

camoufleren. Hierbij aanwezig was ook een van de docenten van U-Consultancy, Ron Romeijn 

(Visagist). Danique zegt het volgende over Vitiligo, medische camouflage en deze ledendag.  

‘’ 240.000 mensen in Nederland hebben last van Vitiligo. Bij deze aandoening verliest de huid 

pigment. Op deze ledendag werd duidelijk dat veel mensen met deze aandoening nog steeds 

vertrouwen op de lokale drogist en daar een foundation halen om de pigmentvlekken te proberen te 

verbergen. Wat opviel was dat er nog erg veel mensen met de aandoening niet afweten van de 

mogelijkheid tot camoufleren bij een specialist. 

Medische camouflage door een schoonheidsspecialist kan een goeie optie zijn voor mensen met 

vitiligo. Vaak wordt er door de schoonheidsspecialist samen met de client kleur gekozen, daarna 

wordt deze kleur doormiddel van speciale camouflage producten en technieken aangebracht. Dankzij 

deze technieken word de camouflage watervast en kan deze wel een aantal dagen blijven zitten. Als 

client kun je dit laten doen, maar ook leren om het zelf dagelijks aan te brengen. In tegenstelling tot 

gewone foundations gaat het dus langer mee en camoufleert dit beter.  

Bij een verwijzing van de huisarts is de kans op een vergoeding vanuit de verzekering voor deze 

behandeling erg groot. Maar het probleem zit hem in het feit dat weinig mensen van de 

mogelijkheden tot medische camouflage afweten. Dit werd op de beurs duidelijk door het aantal 

mensen dat verbaast reageerde over de mogelijkheden die er zijn. 

Hedda van Hek, eigenaresse van Allround Beautytrends, die ook de masterclass medische 

camouflage heeft afgerond hielp ook mee op deze dag. Zij hielp ook mee met de workshop op de 

ledendag van vitiligo.nl. Haar viel veelal op dat iedereen veel interesse heeft in medisch camoufleren. 

Veel mensen op deze dag gaven aan dat ze verrast waren wat er allemaal mogelijk was. Artsen 

hebben dit niet aan de vitiligo patiënten uitgelegd. Vaak gaan ze daarom naar de drogist of 

parfumerie en niet naar de gespecialiseerde schoonheidsspecialist. Hier liggen veel kansen in de 

markt voor schoonheidsspecialisten. 

Danique Mulder kan door haar opleiding bij U-Consultancy veel meer bieden aan cliënten dan een 

gewone schoonheidsspecialist. Ze heeft haar opleiding tot Medisch Schoonheidsspecialist bijna 

afgerond, dit is te merken in haar salon, zo zegt ze zelf:  

Veel klanten durven meer te vragen, omdat ik meer kennis heb en betere adviezen kan geven. Ik durf 

mensen nu eerder door te verwijzen en krijg vanuit cliënten ook vaker verzoeken om naar plekjes of 

andere huid gerelateerde zaken te kijken. Als schoonheidsspecialist ben je toch beter te benaderen 

dan een huisarts. Mijn klanten stellen mij vaak vragen over een vlekje of plekje waar ze al een tijdje 

over twijfelden maar niet voor naar de huisarts durfden te stappen. Het is superfijn dat ik nu de 

kennis heb om hierop een goed antwoord te geven en hier vakkundig naar te kijken’’  

Vind een medisch schoonheidsspecialist:  

https://medisch-schoonheidsspecialist.nl/zoek-een-medisch-schoonheidsspecialist-in-de-buurt/ 
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