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Lymfoedeem
Zwellingen door 
vocht en eiwitten

Dossier: 
Kwaliteit in 

de schoon heids
branche 

PSORIASIS
ONDER DE 

AANDACHT 

Wenkbrauwen 
modelleren op 
oosterse wijze 



Meer leren?
Tijdens deze 3 daagse 
training krijg je vele 
handvatten voor de beste 
cosmeceutische resultaten 
door versnelling van het 
huidherstellende vermogen. 
Stap voor stap. Hoe? Simpel. 
Met de nieuwste DermaPen 
(snoerloos). Kom en ervaar 
eerst zelf Micro Needling, 
een behandeltechniek 
met superieure resultaten. 
Het is 100% veilig en 
pijnloos. Ideaal bij 
o.a. huidverjonging, 
huidversteviging en 
vermindering van rimpels.

WAT JE MOET WETEN 
OVER MICRO-NEEDLING 
Iedereen kent tegenwoordig de Micro-Needling techniek. De laatste 9 - 10 
jaar is Micro-Needling steeds populairder geworden. Het is vooral bekend 
geworden als middel tegen de huidveroudering. Maar helaas kunnen we het 
proces alleen maar uitstellen. We willen er het liefst zo lang mogelijk mooi 
uitzien en daar is de Micro-Needling een mooi hulpmiddel bij. 

Irene van Duuren
Trainer-docent van 
deze cursus
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Hoe werkt Micro-Needling
Door de zeer fijne vibrerende naaldjes wordt de 
epidermis doorboord wat een lichte beschadiging 
veroorzaakt. Het natuurlijke wond genezingsproces 
en het zelf herstellend vermogen van de huid wordt 
geactiveerd.

Wat doet Micro-Needling
• Stimuleert de aanmaak van keratinocyten in de 

epidermis
• Brengt het wond genezingsproces op gang
• Activeert de fibroblasten tot aanmaak van vezels 

en grondsubstantie in de dermis
• Stimuleert o.a. de productie van groeihormoon, 

groeifactoren, cytokines.

Micro-Needling helpt tegen fijne lijntjes, rimpels en 
huidverslapping maar ook tegen acne, grove poriën, 
zonschade, littekens, rosacea, hyperpigmentatie, 
gevoelige huid en bij algehele huidverbetering.

Wat je moet weten!
Als je met Micro-Needling wil beginnen of er al mee 
werkt, is het heel erg belangrijk dat je goed weet 
hoe de opbouw en de functies van de huid zijn. Ook 
is kennis over wondgenezing en wat er in de huid 
gebeurt onontbeerlijk!!!!! 
Om zo’n intensieve behandeling als Micro-Needling 
te geven is het een must om de theorie en praktijk 
goed te beheersen, te weten wat de naalden in de 
huid doen en voor welk huidprobleem het geschikt is. 

Wat is o.a. belangrijk:
• Opbouw en functies van de huid
• Welke naaldmodules zijn er
• Voor welk huidprobleem is het geschikt
• Welke rotatiesnelheden zijn er
• Hoe diep mag gewerkt worden. 

De diepte van werken is superbelangrijk voor de 
indicatie die je wilt gaan behandelen. 
Over indicatie gesproken, natuurlijk is het grootste 
belang dat je de tijd neemt voor een: 
• Goed intakegesprek 
• Anamnese en huiddiagnose
• Informed Consent
• Behandelplan / productadvies
• Nazorg 

Informed Consent, anamnese, 
behandelplan, nazorg 
Tijdens het intakegesprek en de anamnese komen 
indicaties en contra-indicaties ter sprake. Maar ook 
wat de wensen van de client zijn, wat jij kunt bieden 
enz. Dit alles wordt opgenomen in het Informed 
Consent – een formulier waarin alle belangrijke 
aspecten worden opgenomen en door zowel 
behandelaar als cliënt wordt ondertekend. 

Maak een huiddiagnose en stel een behandelplan op. Geef 
altijd een nazorg formulier mee.
Want hoe goed je de behandeling en nawerking ook uitlegt, 
de cliënt onthoudt dit niet altijd goed. 
Je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen om later 
problemen te voorkomen.
De client wordt tegenwoordig goed beschermt tegen 
problemen en om die reden is het ook heel goed om na te 
kijken of je goed verzekerd bent. 

Vraag ook om toestemming om foto’s voor en na de 
behandeling te maken, ook als je ze voor evt. commerciële 
doeleinden wilt gebruiken. Noteer dit zorgvuldig en laat de 
client dit formulier tekenen (of neem dit onderdeel op in het 
Informed Consent). 

Zorg dat je client vertrouwen in je heeft. Het placebo-effect 
is hier van het grootste belang voor het resultaat van de 
behandeling.
!!! Ken je grenzen en beloof de cliënt geen gouden bergen!!!

Waarom is het belangrijk om een dossier van je cliënt 
aan te leggen?
In geval van een conflict is het heel belangrijk dat je alles 
genoteerd en gedocumenteerd hebt in een dossier. 

WKKgz wet (Wet Kwaliteit, Klachten en geschillenzorg)
De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom 
heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg 
precies inhoudt en wat er moet gebeuren als een cliënt een 
klacht heeft over de behandeling. 

AVG wet (Wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming)
Zeer veel organisaties gebruiken persoonsgegevens en 
wisselen deze uit. De belangrijkste regels voor de omgang 
met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Dit geldt ook voor het maken van foto’s van je cliënt 
vandaar dat je toestemming moet vragen om achteraf geen 
problemen te krijgen. 

“Als je met 
Micro
Needling 
werkt, is 
het heel erg 
belangrijk 
dat je goed 
weet hoe de 
opbouw en 
de functies 
van de huid 
zijn.”
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