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MICRONEEDLING
‘VERSCHILLENDE TECHNIEKEN, 
MAAR ALLEMAAL MET 
COLLAGEENAANMAAK ALS DOEL’
Dermapen, skin needling, microneedling, fractional needling… allemaal 
benamingen voor behandelingen met naaldjes die je huid beschadigen waardoor 
je huid zichzelf herstelt. Zeker effectief bij herhaaldelijke toepassing. En de keuze 
is reuze, want door deze techniek te combineren met andere behandelingen, 
zoals bijvoorbeeld peelings of speciale cosmetische ingrediënten, kan je de huid 
stukken verbeteren. Skin Needling wordt op diverse manieren aangeboden: 
van een electrische pen met naaldjes (dermapen/skin needling pen) tot rollers 
of stempels: allemaal hulpmiddelen die de huid tot een bepaalde diepte 
gecontroleerd beschadigen met collageenaanmaak als doel. Deze verwachting is 
wel mooi, maar is het wel haalbaar? 

Ahmet Turkkani
docent van de training

2 daagse 
intensieve 

Masterclass 
Microneedling

Donderdag 12 mei
Dag 1: Algemene theorie 
(docent Marianne van den 
Broek)
Programma: 10.00 – 16.30
- algemene theorie
- Celbiologie
- DNA
- huidlagen
- wondvorming en heling
-  littekenvorming en 

-behandeling

Donderdag 16 juni
Dag 2: Micro-Needling praktijk 
(docent Ahmet Turkkani)
Programma: 10:00-17:00
10.00-12.30 - theorie van de 
praktijk
13.30-17.00 - praktijk 
behandelen van huidproblemen 
o.a. hyperpigmentatie, littekens

De Huidexpert Club is een 
merkonafhankelijke club van en 
voor schoonheidsspecialisten. 
Voor meer informatie bezoek de 
website huidexpertclub.nl

Voor alle cursussen van 
Huidexpert Club, scan de 
QR Code. 
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Ahmet Turkkani, docent: “Als erkend trainer in 
needling technieken kan ik je garanderen dat deze 
behandelingen alleen goede resultaten geven bij 
een huid die goed in conditie is. Bovendien wordt 
deze behandeling niet door iedereen op de juiste 
manier uitgevoerd, dus training en educatie is erg 
belangrijk. Wie de basiskennis over de huid en 
wondgenezing niet goed beheerst zal de filosofie 
achter microneedling nooit goed begrijpen. Is de 
huid bijvoorbeeld niet goed onderhouden of niet 
in balans? Dan is het prioriteit dat je samen met je 
klant eerst daaraan gaat werken. Een microneedling 
behandeling is dan helaas niet de juiste keus 
als behandeling. Wil je huidproblemen zoals 
hyperpigmentatie of littekens behandelen? Volg dan 
een masterclass in microneedling: een training van 
een dag maakt je geen microneedling specialist.”

“Microneedling is de laatste jaren behoorlijk 
onderhevig aan wildgroei: op social media word je 
er direct knap van en straalt je huid van gezondheid. 
Wil je een directe glow, minder rimpeltjes, wallen, 
pigmentvlekken, pukkeltjes of rode vlekjes? 
Laat een microneedling behandeling doen en 
volgens sommige beautygoeroes ben je strak, 
jong en rimpelloos. Niet dus: zo werkt het niet. 
Maar hoe werkt het dan wel? Theorie en praktijk 
vormen samen de basis voor het behandelen 
van huidproblemen zoals hyperpigmentatie of 
littekens met microneedling. Gedegen kennis van 
huidopbouw  en wondgenezing is essentieel om de 
filosofie achter microneedling op een juiste manier 

te  interpreteren. Leer alle ins en outs om de zin en onzin te 
scheiden van de microneedling verhalen op onder andere social 
media tijdens de 2 daagse praktijktraining microneedling.”

Over docent Ahmet Turkkani 
Ahmet Turkkani is een befaamde en enthousiaste huidspecialist 
die al meer dan 20 jaar actief is binnen de internationale 
skincare industrie. Zijn doel is de consument bewust maken van 
wetenschappelijk onderbouwde behandelingen, producten en 
resultaten waarbij vooral ook de professionele behandelingen 
centraal staan. Geïntrigeerd door de wereld van schoonheid 
in het breedste zin heeft hij van jongs af aan interesse in 
de beautywereld. Al snel was hij betoverd door de functie 
en werking van de huid en de verzorging daarvan. Hij nam 
geen genoegen met enkel de informatie vanuit de opleiding 
tot schoonheidsspecialist en is zelf de diepte ingegaan qua 
kennis en kunde binnen huidverbetering en anti-aging. Acne, 
pigmentvlekken, rosacea of rimpels: hij wou precies weten 
van het ontstaan maar vooral het behandelen daarvan. De 
illusie achter de cosmeticawereld heeft hem gevormd in veel 
opzichten en dankzij zijn toewijding aan de huid en haar functie 
staat hij waar hij nu is. 

Geplande trainingen 2022

Di. 22 mrt. en di. 5 apr. Buik MLD (Manuele Lymfe Drainage) 2 dagen Désirée Groen en Mary Faber
Wo. 30 mrt. Verdiepingsdag over het Lymfestelsel 1 dag Désirée Groen en Mary Faber
Ma. 25 apr. Oosterse Massage gezicht 1 dag Patricia Werkman
Ma. 9 mei Microdermabrasie 1 dag Patricia Werkman
Do. 12 mei en do. 16 juni Micro Needling dag 1 en dag 2  2 dagen Marianne van den Broek (dag 1) + Ahmet Turkkani (dag 2)
Do. 9 juni en do. 30 juni Professionele Facelift Behandeling  2 dagen Patricia Werkman
Ma. 13 juni Oosterse Massage lichaam 1 dag Patricia Werkman
Ma. 20 juni   Praktijkdag Maskers en  

Intensieve werkstoffen 1 dag  Patricia Werkman
Di. 8 en di. 22 nov. Lymf-Reflex 2 dagen Désirée Groen
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