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IN GESPREK MET CARLA UPPELSCHOTEN OVER
HET ZILVEREN JUBILEUM VAN U-CONSULTANCY

daarna alleen een select aantal modules van de masterclass te volgen. Verder
biedt U-Consultancy ook nog diverse andere specialisaties aan.
Wie de opleiding heeft afgerond, staat geregistreerd op www.medischschoonheidsspecialist.nl, gemakkelijk vindbaar zijn voor potentiële
cliënten. “Daarnaast organiseren we jaarlijkse nascholing om de kennis bij
te spijkeren en up-to-date te houden”, vertelt Carla.

AL 25 JAAR BIEDT CARLA UPPELSCHOTEN, DIRECTEUR EN

TOEGEVOEGDE WAARDE

VERPLEEGKUNDIG

In de masterclassmodules is een aantal officieel erkende specialisaties
verwerkt: acne, camouflage en elektrisch ontharen en laser en flitslicht. Na het
behalen van deze specialisaties kunnen de cliënten voor die behandelingen
een vergoeding krijgen van de zorgverzekeraar. Carla benadrukt: “De
cliënt ziet vandaag de dag ook absoluut de toegevoegde waarde van dit
soort specialisaties binnen de schoonheidsbranche. Met de extra kennis
en erkende diploma(‘s) kun je je als schoonheidsspecialist dus goed
onderscheiden van de zo vele concullega’s. Om de gediplomeerden te
ondersteunen met het kenbaar maken van hun specialisatie, geven wij hen
een compleet communicatiepakket. Dat bestaat uit een te personaliseren
persbericht en folder, een deurbordje en raamsticker met daarop ‘Medisch
Schoonheidsspecialist Dermatologie®’ en een digitale variant voor op de
website. De wereld mag weten dat je deze opleiding hebt behaald!”
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DERMATOLOGIE. MET HAAR KENNIS EN TOEWIJDING IS ZIJ
VANDAAG DE DAG NIET WEG TE DENKEN UIT DE WERELD VAN
DERMATOLOGIE. WE SPREKEN HAAR NAAR AANLEIDING VAN
HET ZILVEREN JUBILEUM VAN HAAR ORGANISATIE. TIJDENS
ONS GESPREK VERTELT ZIJ MET PASSIE OVER HAAR VAKGEBIED,
BEDRIJF, OPLEIDINGEN ÉN DE TOEKOMST.

Van oorsprong is Carla verpleegkundige. Bij het UMC Utrecht heeft zij
lang gewerkt bij de afdeling opleidingen, waar zij cursusleider was binnen
de opleiding dermatologie voor verpleegkundigen. Op een gegeven
moment is Carla daar door de Nederlandse Vereniging van Dermatologie
en Venereologie (NVDV) gevraagd een dermatologisch opleidingstraject te
ontwikkelen speciaal voor doktersassistenten. “Zoiets bestond gewoonweg
nog niet, maar er was wel veel behoefte aan extra scholing en kennis. Dat
is nu 25 jaar geleden en markeert het ontstaan van U-Consultancy. De ‘U’
is enerzijds afgeleid van mijn naam, Uppelschoten, komt anderzijds van
de locatie waar het bedrijf is ontstaan, Utrecht, en staat bovendien voor
degene die de opleiding volgt. Na 25 jaar is U-Consultancy een begrip in
de vele branches die de huidzorg raken.”

KWALITEITSNIVEAU
Bij U-Consultancy worden sinds de oprichting van de organisatie
alle doktersassistenten en verpleegkundigen van alle dermatologen in
Nederland opgeleid. De opleidingen vallen onder auspiciën van de NVDV.
“De lessen worden live gegeven in ons opleidingscentrum of andere
opleidingslocaties, door vele dermatologen, verpleegkundigen, chirurgen,
artsen et cetera. We zijn groot voorstander van praktijklessen waar alle
vragen kunnen worden gesteld en iedereen persoonlijke begeleiding krijgt.
We zijn bovendien (merk)onafhankelijk en geven absoluut objectieve
kennis volgens de wetenschappelijke richtlijnen. Zo waarborgen we het
kwaliteitsniveau van onze trainingen en opleidingen”, vertelt Carla.

Carla vertelt dat de schoonheidsspecialisten na het behalen van de opleiding
meer kennis hebben over de (medische kant van de) huid, waardoor ze veilig
en verantwoorde zorg kunnen bieden aan cliënten. “Daardoor kennen ze ook
hun grenzen in het behandelen en weten ze wanneer bepaalde cliënten met
aandoeningen moeten worden doorverwezen naar een huisarts of dermatoloog.
Ze weten problemen zoals huidkanker eerder te signaleren en herkennen; iets
waar schoonheidsspecialisten een toegankelijke, belangrijke rol in spelen voor
veel mensen. Daarin wil je je cliënten natuurlijk goed kunnen adviseren”, aldus
Carla. Ze vervolgt: “Ik krijg ook vaak te horen dat schoonheidsspecialisten na de
opleiding als het ware een zelfvertrouwen- en inspiratie-boost hebben gekregen.”

PASSIE VOOR DE HUID
We vragen Carla wat haar drijfveren zijn om zich al een kwart eeuw
dagelijks in te zetten voor goede huidzorg. Daarop geeft zij een duidelijk
antwoord: “De huid is echt mijn passie. Ik heb de dermatologie altijd een

interessant vakgebied gevonden, maar het was 25 jaar geleden eigenlijk een
ondergeschoven specialisme in Nederland. Wellicht dat het mij daardoor
zo greep. Want het is wel enorm belangrijk. Zo enorm veel mensen krijgen
te maken met een huidaandoening. Huidkanker is nota bene de meest
voorkomende vorm van kanker. Ik ben heel erg trots dat ik al 25 jaar mijn
bijdrage kan leveren in de informatievoorziening, herkenning en preventie
hiervan. En ik ben nog zeker niet klaar. Ik zou in de toekomst nog wel
opleidingen willen bieden in bijvoorbeeld derdewereldlanden.”

HOOGTEPUNTEN
Als hoogtepunten uit de afgelopen jaren, noemt Carla allereerst het lesgeven.
“Dat ben ik de laatste tijd weer wat meer gaan doen en blijft gewoon zo leuk.
Zeker aan schoonheidsspecialisten”, vindt ze. “Zij zijn altijd zo geïnteresseerd en
gemotiveerd om alles over de huid te weten te komen. Dat is enorm inspirerend
en maakt mij altijd weer enthousiast. Ik ben zeer trots op de opleiding tot
Medisch Schoonheidsspecialist Dermatologie® die ik heb ontwikkeld. Ook ben
ik heel dankbaar voor de vele samenwerkingen met verschillende partijen in de
diverse branches die te maken hebben met de dermatologie. Het organiseren
van grote congressen, zoals Dermasalon, is voor mij ook een absoluut
hoogtepunt. En tot slot natuurlijk het openen van mijn eigen opleidingscentrum
in Nieuwegein en onze jaarlijkse studiereis naar Curaçao.”
Meer informatie: U-Consultancy
Tel. 030-6044170 | www.uconsultancy.nl | Beursstand: 10D091

SKIN THEATER TIJDENS BEAUTY TRADE SPECIAL
Het is voor U-Consultancy dit jaar een bijzondere editie van Beauty
Trade Special. Naast uiteraard de viering van het 25-jarig bestaan,
zal U-Consultancy tijdens de drie beursdagen in het Skin Theater
diverse presentaties geven over dermatologische onderwerpen.
Carla licht toe: “Wij verzorgen het Skin Theater en pakken het zeer
uitgebreid aan. De voorzitter van de Vitiligo-patiëntenvereniging
opent het theater met een presentatie over Vitiligo. Ik volg met een
workshop in camouflage met onze eigen studenten, een presentatie
over het belang van dermatologische kennis en een presentatie
over huidveroudering en huidkanker. Daarnaast komen er twee
dermatologen die vertellen over allergie en cosmetica en primaire,
secundaire en tertiaire preventie en behandelingen. En tot slot zal een
Medisch schoonheidsspecialist komen vertellen over onze opleiding.
Ook kunnen bezoekers terecht op onze stand voor meer informatie
over het traject Medisch Schoonheidsspecialist Dermatologie® en
onze andere opleidingen voor schoonheidsspecialisten.”

OPLEIDINGEN VOOR SCHOONHEIDSSPECIALISTEN
Naast de uitgebreide opleiding tot dermatologie verpleegkundige en
wondopleiding, verzorgt U-Consultancy al vijftien jaar de opleiding
tot Medisch Schoonheidsspecialist Dermatologie®. “Dat is een
opleidingstraject van achttien modules. Het begon met een tweedaagse
basisopleiding, waar men echt lyrisch over was. Al gauw heb ik daarom een
vervolgopleiding ontwikkeld en uiteindelijk ook een masterspecialisatie
tot Medisch Schoonheidsspecialist Dermatologie®”, vertelt Carla. Deze
opleiding is geaccrediteerd door de SNRO en geregistreerd als hboconform geaccrediteerde opleiding met 49,39 EC (European Credit). Dit
kwaliteitskeurmerk weerspiegelt het niveau en de professionaliteit.
In totaal zijn het achttien geaccrediteerde modules: vier basismodules,
vier vervolgmodules en tien masterclassmodules. Wie de opleiding
volgt, kan zelf het tempo en de volgorde bepalen. En natuurlijk is het
ook mogelijk om alleen de basis- of vervolgopleiding te volgen, of om

60

De Beautysalon

nr

1 2022

De Beautysalon

nr

1 2022

61

