
De gevolgen die kunnen ontstaan tijdens en na de 
behandelingen in het ziekenhuis zijn: een acne achtige 
uitslag, droge tot zeer droge huid, overbeharing, 
pigmentverschuivingen en verwijde haarvaatjes. Maar welke 

behandelingen zijn toegestaan tijdens het hele behandeltraject? 
In principe zijn alle huidverzorgende behandelingen toegestaan. 
Dus ik mag ontharen door middel van harsen of laser en ik mag als 
specialist gerstekorrels verwijderen? Voor alle behandelingen die de 
huid beschadigen geldt een contra-indicatie. Maar welke massage 
mag of kan ik toepassen en voor welke massage geldt een contra-
indicatie? Tijdens het hele behandeltraject geldt ook voor de massage 
een contra-indicatie. Wat mag wel: De huid goed beschermen, 
camoufleren en verzorgen. Wat mag niet: Producten gebruiken die de 
huid dunner maken of die de huid uitdrogen en activerende massages. 

Wat heel belangrijk is bij het behandelen van deze kwetsbare cliënt:
1. Het in kaart brengen van de huidproblemen veroorzaakt door 

medicijnen tegen kanker en een passend behandeltraject 
uitschrijven.

2. Adviseren welke huidverzorgingsproducten bij deze kwetsbare 
doelgroep passen.

3. Leren omgaan met emoties van de cliënt en vooral ook goed voor 
jezelf zorgen.

4. Weten wat is kanker, hoe ontstaat het en wat zijn de 
behandelmethoden.

5. Welke huidverzorgingsproducten zijn absoluut niet geschikt om 
tijdens de behandeling tegen kanker te gebruiken?

Wat vooral belangrijk is: BIJ TWIJFEL NIETS DOEN! 

Meer leren? Meld je aan 
voor de Huidexpert Club 
‘Masterclass Uiterlijke 
verzorging in de salon bij 
kanker’ door Mary Faber
Deze 3-daagse Masterclass 
staat geaccrediteerd bij Skin 
Register met 21 punten. Ook 
kan je na het volgen van deze 
Masterclass je registreren 
bij de Stichting Look Good 
Feel Better (LGFB) waardoor 
je voor de consument 
als gespecialiseerde 
schoonheidsspecialist voor 
de oncologische huid direct 
goed zichtbaar bent. Samen 
met 5 (!) gastdocenten 
leren wij je de weg naar een 
verantwoorde behandeling!

Scan de QR code voor meer 
informatie, actuele data en 
nog meer cursussen: 

UITERLIJKE VERZORGING 
BIJ KANKER
Kanker is een ziekte met ingrijpende gevolgen. 
Lichamelijk en emotioneel vormt het hele 
traject van ziek zijn een grote belasting. 
De bijkomende uiterlijke veranderingen 
kunnen van grote invloed zijn op het algeheel 
welbevinden. Iedereen kent in zijn omgeving 
wel iemand met kanker maar wat gebeurt er 
als jouw klant in de stoel terloops vertelt dat hij 
of zij kanker heeft? Hoe reageer je dan? Barst 
je dan in tranen uit en laat je van schrik alles 
uit je handen vallen of ga je op zoek naar een 
mogelijkheid om te leren hoe je deze cliënt 
vakkundig kan behandelen? 
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AFTER SUMMER
MAKE-UP TRENDS

Lipoedeem in
theorie en praktijk

Durf kansen
te benutten
Inspirerende
interviews 
met leveranciers
en vakgenoten

DE HUID HERFST- EN 
WINTERKLAAR MAKEN

www.beauty-pro.nl


