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Synthetische 
of natuurlijke
geur in
cosmetica?



Meer leren?
Het volgen van dag 1 
de Algemene Theorie 
bijscholing is een absolute 
aanrader voor het volgen 
van de overige cursussen. 
Als laatste aspect, maar 
zeker niet onbelangrijk, is 
het delen van kennis met 
elkaar en samenwerken 
aan een hoger level van 
ons beroep. Samenwerking 
versterkt en verhoogt het 
niveau van de individuele 
schoonheidsspecialist, maar 
ook het totale aanzien van 
de branche.

Data
Masterclass bijscholing 
Algemene theorie
10 maart 2022

Masterclass Acne 
specialisatie  
07- april  2022

Ga voor meer informatie 
naar www.huidexpertclub.

VAN CELKERN TOT 
HUIDNIVEAU
‘LEREN DUURT EEN 
LEVEN LANG’
Hoe kun je een huid optimaal behandelen als je niet precies weet wat er onder die 
buitenste, zichtbare laag zit? Helaas blijkt in de praktijk dat kennis van de huid, de 
huidlagen en de specifieke eigenschappen van ons lichaam, in het algemeen, zeer snel 
weggezakt is. Pieken voor een examen om de theorie zoveel mogelijk eigen te maken 
en daarna worden de adviezen van de diverse cosmeticamerken opgevolgd voor het 
uitvoeren van de uniforme behandelingen voor de droge, vette, gevoelige vochtarme 
huid. Maar er komt zo veel meer bij kijken om een echte allrounder te worden, het 
daadwerkelijk maken van een gespecialiseerde huidanalyse, de huid beoordelen op 
diverse momenten in het jaar en in al haar facetten. Leren duurt een leven lang.

Marianne van den Broek
docent van de training

Voor alle cursussen van 
Huidexpert Club, scan de 
QR Code. 
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Nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht 
op zowel medisch als cosmedisch vlak maken dat je 
moet anticiperen op deze vooruitgang om de juiste 
resultaten te boeken en bij te blijven in jouw eigen 
vakgebied. De consument is alert en weet al veel 
door alle berichten in de media. De cliënt van NU 
verwacht deze kennis van de schoonheidsspecialist, 
want dat is immers een huidexpert. Om een 
adequaat antwoord te geven op deze vaak 
gekleurde berichtgeving op vooral sociale media en 
in advertenties, is kennis onontbeerlijk.

DNA
Het ontrafelen van het menselijk DNA heeft de 
werking van het menselijk lichaam in een geheel 
ander perspectief geplaatst. In de 20 jaar sinds de 
presentatie van het totale menselijk genoom in 
2002, heeft deze ontdekking een enorme vlucht 
genomen. Elke dag wordt men er wel op de een of 
andere manier mee geconfronteerd, wereldwijd in 
diverse disciplines, maar ook binnen onze branche. 
Er zijn inmiddels producten op de markt gekomen 
die claimen te werken op het DNA en op celniveau. 
Om te begrijpen wat behandelingen en cosmetica 
bewerkstelligen is het noodzakelijk om de volgende 
vragen te stellen:
• Wat is een cel en waaruit bestaat die cel en welke 

soorten cellen zijn er? 
• Wat is DNA, waaruit bestaat het en hoe werkt dit 

voor de mens? 
• Hoe is de opbouw en de werking, de stofwisseling 

op micro- en macro niveau? 
• Waaruit bestaat onze huid, welke lagen, wat zit er 

in welke laag? 
• Hoe werken ze samen met elkaar maar ook met 

de omgeving? 
• Welke rol spelen de invloeden van zowel van 

binnen als buiten? 

Heb je geen duidelijke antwoorden hierop of is de 
kennis ontoereikend geworden, dan wordt het tijd 
om bij te scholen. 

Masterclasses
In 2022 starten 2 nieuwe theoretische masterclasses, aangevuld 
met praktische inzichten en geschikt voor zowel de beginnende als 
gevorderde schoonheidsspecialist en huidtherapeut. De Algemene 
Theorie bijscholing dag is in het leven geroepen om de aanwezige 
kennis op te frissen, aan te vullen en te hernieuwen met hedendaagse 
kennis en kunde en vormt het optimale uitgangspunt voor alle verder te 
volgen cursussen zoals bindweefsel, pincements, massagetechnieken, 
camouflagetechnieken, Micro-Needling, zelfs visagie en acne. Want over 
acne raakt men niet uitgepraat. Acne is er altijd geweest en zal er altijd 
blijven. De invloeden op de huid, gevoelig voor acne, veranderen en 
evolueren. Maar, het huidprobleem blijft! Op de acne dag wordt aan de 
hand van de geldende officiële exameneisen de exacte stof behandeld. 
Ook als opfriscursus is deze acne dag een verrijking.

Geplande trainingen 2022

Maandag 7 maart en maandag 28 maart

Professionele Facelift Behandeling 2 dagen Patricia Werkman

Woensdag 9 maart

Bijscholing Uiterlijke verzorging bij 
kanker 1 dag Mary Faber, Reiny Metz en 

Marieke Schutte

Donderdag 10 maart

Masterclass bijscholing Algemene 
theorie 1 dag Marianne van den Broek

Dinsdag 22 maart en dinsdag 5 april

NIEUW: Buik MLD (Manuele Lymfe 
Drainage) 2 dagen Désirée Groen en Mary Faber

Woensdag 30 maart

Bijscholing dag Lymfe 1 dag Désirée Groen en Mary Faber

Donderdag 7 april

Masterclass Acne specialisatie 1 dag Marianne van den Broek

Donderdag 12 mei en donderdag 16 juni

Micro Needling dag 1 en dag 2 2 dagen Patricia Werkman (dag 1) + 
Ahmet Turkkani (dag 2)
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