Chemische Peelings 2: Is het werken met chemische peelings
gevaarlijk?
Dit is géén moeilijke vraag. Het antwoord is nee……. Maar er is
natuurlijk wel een maar!
Je moet beseffen en weten wat je doet. Vandaar dat een gedegen kennis nodig
is om goed met Fruitzuren, TCA of Phenol peelings om te gaan.
In deze training gaan we geen Phenol peeling gebruiken maar wel een TCA
peeling (maar pas op de laatste dag natuurlijk). De opbouw van deze training
is zo gemaakt dat we alle risico’s uitsluiten en bouwen we de kennis en
percentages van peelings langzaam op.
Wat belangrijk is
Het is van groot belang dat je een goede kennis hebt van de huid. Niet alleen
kennis hebben van de anatomie en fysiologie maar ook:
•
•
•
•
•
•
•
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Wat zie ik op de huid
Wat voor huidtype
Wat voor huidprobleem
Wat is de huidskleur
Tot welke huidlaag van de epidermis kan ik werken
Wat is de wens van de cliënt
Kun je aan alle verwachtingen voldoen

We doen daarom altijd eerst een intakegesprek (informed consent) en maken een correcte en volledige
anamnese. Daarna wordt het behandelplan besproken met de cliënt en duidelijk uitgelegd wat zij van de
behandeling kan en mag verwachten. Zorg ervoor dat je geen te hoge verwachtingen schetst. En maak
altijd foto’s voor en na de behandeling. Natuurlijk altijd in overleg met de cliënt (AVG wet). Laat de cliënt
altijd het informed consent tekenen (WKKgz).
Kennis van zuren
Wat kan je bereiken met een bepaald zuur. En voor welk huidtypen is deze geschikt. Dat is natuurlijk
superbelangrijk. We behandelen een aantal veel gebruikte zuren maar ook aan bod komt de vraag wat
is nu eigenlijk een zuur en wat voor effect heeft elk zuur op de huid. Een fruitzuur is heel iets anders dan
een TCA of Phenol.
De trainingsdagen
De eerste training dag is speciaal voor huidexperts die nog nooit (of weinig) met zuren hebben gewerkt.
We beginnen met lage percentage zuren.
Er is bewust gekozen voor een geruime tijd tussen de eerste, tweede en derde training. Dit is gedaan om
goed te kunnen oefenen en gewend te raken aan het werken met zuren. Maar ook het maken van een
casus zodat je nog meer ervaring opdoet.
De tweede training dag gaan we dieper op de stof in en bespreken we peelings die dieper in de epidermis
dringen. Hierna krijg je een toets mee naar huis en een casus (=opdracht) voor de derde trainingsdag.
“ En antwoord op de super belangrijke vraag: wat kan ik er bij mijn cliënt mee bereiken ”.
De derde training dag is ook bestemd voor huidexperts die al meer ervaring hebben met zuren. Vandaar
dat deze dag ook apart gevolgd kan worden. Dit noemen we een specialisatie dag en staat los van de
3 trainingsdagen. Sowieso als groep (max. 6 deelnemers) blijf je bij elkaar, van dag 1 tot en met dag 3.

Maar je bent dus niet verplicht om dag 1 en 2 eerst te volgen. Voor
toelating op deze specialisatie dag dient een bewijs overlegd te worden dat je tot max. 3 jaar eerder
opgeleid bent. Je krijgt een inleidende reader toegestuurd waar een aantal multiple choice vragen bij zijn
gevoegd. We vragen die te maken en naar de trainer te sturen.
Inhoudelijk gaan we een stap verder en bespreken op deze 3e dag wat we wel en niet mogen gebruiken.
We gaan aan de slag met een TCA-peeling wat een hele andere werkwijze van behandelen heeft omdat
dit een intensieve peeling is. Maar we blijven altijd op de grens wat toelaatbaar is. Daarnaast wordt
apparatuur besproken die ingezet kan worden om het huideffect te versterken of als afwisseling tijdens
de behandeling.
Na deze 3 trainingsdagen kun je jouw bestaande cliënten een mooie nieuwe behandeling aanbieden en
starten met het werven van nieuwe cliënten.
Moet ik voor deze training speciale producten aanschaffen?
Uitgangspunt is dat alle trainingen van de Huidexpert Club compleet zijn: incl. koffie/ thee, lunch en
gebruik van scholings- en trainingsmaterialen. Je hoeft dus niks mee te nemen of aan te schaffen.
Maar wat zijn je plannen na de training? Want de trainer heeft je opgeleid en enthousiast gemaakt om
met chemische peelings verder te gaan. Vooropgesteld is dat je te allen tijde vrij bent om te bestellen
waar en wanneer je wilt; tenslotte zijn we niet voor niets 100% merkonafhankelijk bij de Huidexpert Club.
De docent kan je op basis van haar ervaring te allen tijde verder op weg helpen en adviseren. Zoals
gezegd: de uiteindelijke keuze ligt bij jou als huidexpert.

Ons doel is uitstekende én gedegen trainingen te geven.

