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Elke verzorging is een reis...
Wanneer vertrek jij?

www.sol-esta.be
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Beste schoonheidsspecialist(e), 

Al wat schoonheidsspecialisten aanbelangt, draagt onze belangstelling weg en zo konden wij ook niet nalaten naar de 
uitreiking van de prijzen van de schoonheidsspecialist(e)/schoonheisinstituut van het jaar te gaan, een initiatief dat we 
ondersteunen omdat het een meerwaarde betekent voor ons beroep. Proficiat voor de inrichter, Ronny Van Cutsem. Het was 
een mooie avond, tip top verzorgd. De inrichters lieten niet na meermaals hun waardering voor Besko uit te spreken, hartelijk 
dank daarvoor.
Onze laatste beurs was andermaal een topper. Standhouders zowel als schoonheidsspecialisten hebben meermaals hun 
tevredenheid uitgesproken over de verzorging, de mooie standen en het aanbod van de beurs.
 Na het verdwijnen van onze vestigingswet, ondanks, dit blijven we onderlijnen, ons negatief advies hiervoor, (dat echter 
nooit vermeld werd door de overheid), wist Besko toch haar leden in de kijker te stellen en hun diplomas, hun verdiende 
waarde terug te bezorgen. Onze stijlvolle gevelplaat geeft duidelijk weer dat het Besko lid gediplomeerd, of als dusdanig 
erkend werd, voor de op de plaat en op de bijhorende licentie vermelde vaardigheden.
Wij blijven tevens nascholingen, voordrachten en studiemomenten organiseren om de professionaliteit van de estheticiennes 
te garanderen en om zo nodig, hun kennis te actualiseren.
Wat ik heden graag wil belichten is het belang van het beroep van schoonheidsspecialist(e) bekeken vanuit het standpunt 
van onze klanten. Zij komen niet zo maar langs voor een dringende verzorging. Zij maken een afspraak en kiezen voor een 
relax moment waarop zij zich volledig van de buitenwereld kunnen afsluiten, een aangename verzorging kunnen ondergaan, 
een rustperiode in hun meestal drukke bestaan. Zij willen dit echt niet missen. Deze klanten zullen hun afspraken niet licht 
vergeten, in tegendeel, zij leven naar hun verzorgingsmoment toe en willen dit voor geen geld ter wereld missen. Klanten van 
een gewaardeerde schoonheidsspecialiste zien normaal echt uit naar het moment waarop zij, na een goede voetverzorging, 
makkelijker kunnen gaan, gedurende een massage de deugddoende grepen van de estheticienne ervaren. Ondertussen 
kunnen ze genieten van de verzorgende cosmetica en de heerlijke geuren die de ganse behandeling omgeven.
Wanneer wij ons kunnen inleven in de verwachtingen van ons kliënteel oogsten wij succes en waardering. Onze uitstekende, 
hardwerkende schoonheidsspecialisten verdienen dit zeker.
De eindejaarsfeesten staan voor de deur, ze bezorgen ons, gelukkig, meer werk maar tevens voldoening. Onze instituten 
dragen, door hun seizoensversieringen, bij tot de eindejaarssfeer, die een “zich goedvoelen” teweegbrengt bij de meeste 
mensen. Ik wens jullie samen met onze bestuursleden, aangename feesten, schittering in uw beroep en een gelukkig 2019.

Uw voorzitter: John Boeckx
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• Snel & eenvoudig voor een maximaal rendement
• Professioneel & hygiënisch
• Geen water nodig
• Extra verzorgingsproducten tijdens behandeling overbodig
• Nagels onmiddellijk overlakbaar

Elk Sanzosetje bevat: 
• 1 Paar handschoenen of sokken
• 1 Vijl
• 1 Houten bokkenpootje
voor éénmalig gebruik

Stap voor stap

1. Verwijder eventuele (semipermanente) nagellak, gel of acryl.
2.  Open de omverpakking en vijl de nagels in vorm met de bijgeleverde vijl.
3.  Leg de nog ongeopende handschoenen of sokken op een vlak oppervlak en verdeel de emulsie gelijkmatig binnenin. Maak vervolgens open en doe aan. 

Verspreid de emulsie verder over handen/voeten, inclusief nagelwallen en -riemen, met een lichte massage.
4.  Open de vinger- of teentoppen met de puntige kant van het bokkenpootje. De verweekte nagelwallen en -riemen kunnen nu zeer gemakkelijk achteruit 

geduwd of verwijderd worden.
5.  Handen: glijd de handschoen van de huid en duw de restanten van de emulsie eruit zodat u handen en eventueel onderarmen kan inmasseren. 
 Voeten: schuif de sok tot boven de enkels en verwijder eelt indien nodig. Glijd de sok van de huid en duw eventuele restanten van de emulsie uit de sok voor 

een aangename voetmassage.
6. Reinig de nagels met cleanser om de hechting van nagellak, gel of acryl te bevorderen.
7. Werk de verzorging af met een (semipermanente) nagellak, gel of acryl.

Reeds vanaf e 1,05*/set!

OMSCHRIJVING     INH. REF. 1 2 (MIX)                        6 (MIX)  
Bio Balance Sanzo Testset 8+8    16 paar 7074,603 29,95 (€ 1,87/pr) • •
Bio Balance Sanzo Handen    50 paar 7074,606 64,95 (€ 1,29/pr)      57,50 (€ 1,15/pr)       52,50 ( € 1,05/pr)
Bio Balance Sanzo Voeten    50 paar 7074,607 64,95 (€ 1,29/pr)        57,50 (€ 1,15/pr)      52,50 ( € 1,05/pr)
Prijzen zonder btw & volgens hoeveelheden.

TIP: Indien gewenst kunnen de sokken ook gebruikt worden als hydraterend masker na de pedicure (bv. na behandeling met een freesapparaat).

Ook beschikbaar voor de pedicure:

Beschikbaar in 
• Testset met 8 paar handschoenen + 8 paar sokken 
• Doos met 50 paar sokken of 50 paar handschoenen

DISTRICOS NV • KONINGSBAAN 44 • 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 
Openingsuren: • maandag - vrijdag: 09.00 - 17.30 • zaterdag: 10.00 - 16.00
TEL 015 23 66 83 • FAX 015 23 68 61 • info@districos.com • www.districos.com
*Alle vermelde prijzen zijn in euro en excl. 21% BTW. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

BENELUX

Hydraterende all-in-one handschoenen en sokken met verzorgende crème!
Bio Balance SANZO

COSMETISCHE TECHNOLOGIE IN PROFESSIONELE ZORG VOOR HANDEN, VOETEN EN NAGELS

Bekijk alvast het promofilmpje van Sanzo via de QR-code hiernaast !
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Uw schoonheid 
in veilige 
 handen

BEROEPSVERENIGING VOOR
BIO-ESTHETIEK EN COSMETOLOGIE

Belpairestraat 6 - 2600 Berchem 
Tel. +32 3 280 80 70
info@besko.be - www.besko.be

Erkend kwalitatief- 
gediplomeerd Besko-lid
Dit label staat voor professioneel geschoolde schoonheidsspecia-
listen die een volwaardige kwalitatieve opleiding genoten hebben. 
Erkend door de beroepsfederatie.

Waarom dit label?
Onze Vlaamse Regering zet sterk in op economie en onder-
nemerschap. Onder de term “Single Market” of “Eengemaak-
te markt” wenst men de vrijheid van vestiging en vrije dienst-
verlening te stimuleren. Met als doel de werkgelegenheid te 
bevorderen, consumenten een breder aanbod te laten genie-
ten, lagere prijzen te bedingen en competiviteit te verhogen.

Om deze wetgeving in alle lidstaten te kunnen uitvoeren, 
worden de beroepskwalificaties afgeschaft. Waarom is dit 
belangrijk voor u in Vlaanderen? Wel, er dient geen diploma 
voorgelegd te worden om het beroep van schoonheids-
specialist, nagelstylist, voetverzorger/pedicure of visagist/
make-up specialist te mogen uitvoeren.

Bepaalde schoonheidsinstituten of salons zijn kwalitatief-
gediplomeerd voor 1 of meerdere deelsectoren en krijgen 
hun eigen label.

Om het publiek duidelijk te maken dat u een erkend kwa-
litatief-gediplomeerd Besko-lid bent krijgt u het  prachtige 
gevelbord.

Hoe kiezen voor  gediplomeerde 
 personen?
Schoonheidsinstituten en salons met het label “Kwalitatief- 
gediplomeerd Besko-lid”, bieden u de garantie dat de schoon-

heidsspecialist, nagelstylist, voetverzorger of 
visagist/make-up specialist een volwaar-

dige professionele opleiding genoten 
heeft en dus in het bezit is van een 
kwalitatief diploma erkend door onze 
beroepsfederatie.

Het label voor erkend kwalitatief- 
gediplomeerd als schoonheidsspecialist 

 Het uitvoeren van een verzorgende, 
 ontspannende en cosmetische behandeling op 

het gezicht en lichaam. Visagie/make-up, voetverzorging/pedicure 
en nagelstylisme inbegrepen.

6

Erkend 
kwalitatief- 
gediplomeerd 
lid

Wie zijn we?
Besko is de beroepsfederatie die sinds 1981 de belangen 
behartigt van schoonheidsspecialisten, nagel stylisten, 
 voetverzorgers en visagisten/make-up specialisten. 
Wij bieden een platform aan waar het publiek kan  kiezen 
voor professioneel geschoolde instituten en salons.

Hoe lid worden?

Wil je graag deel uitmaken van deze federatie met erkende 
kwalitatief-gediplomeerde schoonheidsspecialisten, voet-
verzorgers/pedicure, nagelstylisten en visagie/make-up 
 specialisten? Stuur het aanvraagformulier op of mail naar 
info@besko.be. 

Uw
nagelverzorging
in veilige
handen

nagelverzorgingnagelverzorgingnagelverzorgingnagelverzorgingnagelverzorging
Erkend 

kwalitatief-gediplomeerd 
Besko-lid

John Boeckx
Nationaal voorzit ter
Besko vzw

Albert Zweers
Nationaal secretaris-penningmeester
Besko vzw

John Boeckx Albert Zweers

124678-LICENTIE-SALONS.indd   5 21/09/17   12:13

2019

Karin Niedziela
schoonheidsinstituut Karin

Tevens voor in uw zaak ontvangt u jaarlijks een licentie als 
erkend kwalitatief-gediplomeerd Besko-lid

Uw gelaats- 
en lichaams-
verzorging
in veilige
handen

Uw gelaats- 
en lichaams-
Uw gelaats- 
en lichaams-
Uw gelaats- Uw gelaats- 
en lichaams-
Uw gelaats- 
en lichaams-
Uw gelaats- Uw gelaats- 
en lichaams-
Uw gelaats- 
en lichaams-
Uw gelaats- Uw gelaats- Uw gelaats- 
en lichaams-
Uw gelaats- 
en lichaams-
Uw gelaats- Erkend 

kwalitatief-gediplomeerd 
Besko-lid

John Boeckx
Nationaal voorzit ter
Besko vzw

Albert Zweers
Nationaal secretaris-penningmeester
Besko vzw

John Boeckx Albert Zweers
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Karin Niedziela
schoonheidsinstituut Karin

Uw
voetverzorging
in veilige
handen

voetverzorgingvoetverzorgingvoetverzorgingvoetverzorgingvoetverzorging
Erkend 

kwalitatief-gediplomeerd 
Besko-lid

John Boeckx
Nationaal voorzit ter
Besko vzw

Albert Zweers
Nationaal secretaris-penningmeester
Besko vzw

John Boeckx Albert Zweers

124678-LICENTIE-SALONS.indd   3 21/09/17   12:13

2019

Karin Niedziela
schoonheidsinstituut Karin

Uw 
visagie en
make-up
in veilige
handen

Erkend 
kwalitatief-gediplomeerd 

Besko-lid

John Boeckx
Nationaal voorzit ter
Besko vzw

Albert Zweers
Nationaal secretaris-penningmeester
Besko vzw

John Boeckx Albert Zweers
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Karin Niedziela
schoonheidsinstituut Karin

Uw
schoonheid
in veilige
handen

schoonheidschoonheidschoonheidschoonheid
Erkend 

kwalitatief-gediplomeerd 
Besko-lid

schoonheidsverzorging - voetverzorging 
nagelverzorging - visagie en make-up

John Boeckx
Nationaal voorzit ter
Besko vzw

Albert Zweers
Nationaal secretaris-penningmeester
Besko vzw

John Boeckx Albert Zweers
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Karin Niedziela
Schoonheidsinstituut Karin



Word lid

ondersteunt
en verdedigt uw 
beroep

BESKO komt op voor de 
 belangen van iedereen
die een esthetisch beroep 
 uitoefent, zoals de schoon-
heidsspecialist, voetverzorger, 
nagelstylist en visagist.

Je kunt alleen professioneel lid 
van BESKO  worden als je een 
erkende  opleiding hebt gevolgd.

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt voor 2018-2019

professioneel lid – met licentie € 55,-
school (directie) – erkend € 60,-
leerkracht € 25,-
leerling/student € 15,-
werknemer/stagiair € 20,-
steunend lid, firma’s € 150,-

Alle professionele leden zullen GRATIS vermeld worden 
op de Besko publieke website.

Aanvraag voor lidmaatschap

Naam: ______________________________________________________________________________

Voornaam:  _______________________________________________________________________

Straat:  _____________________________________________________________________________

Postnr.:  ______________________ Plaats: __________________________________________

Tel.: _________________________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________________  

Handtekening: ___________________________________________________________________  

opsturen naar: Secretariaat BESKO vzw, Belpairestraat 6, 2600 Berchem

Zodra wij uw aanvraag hebben 
ontvangen zullen wij u een vra-
genlijst toesturen. Indien hieruit 
blijkt dat u voldoet aan de voor-
waarden om lid te worden, ont-
vangt u van ons een uitnodiging 
om uw lidgeld te betalen.
Ieder professioneel lid zal 
behalve de algemene voor-
delen ook publiciteitsmateriaal 
ontvangen, zodat uw klanten 
duidelijk kunnen zien dat u een 
gediplomeerd lid bent van een 
erkende beroeps vereniging.

Wet van 8 december 1992: De gegevens in ons 
bestand voldoen aan alle voorwaarden voorzien in 
de wet op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. De gegevens zijn strikt vertrouwelijk 
en zullen nooit doorgegeven worden. Uw gegevens 
kunnen altijd op een eenvoudige aanvraag inge-
zien, gewijzigd of geschrapt worden.

Besko biedt:

•   Voordracht- en informatie-
avonden per provincie

•    Cursussen over meerdere 
dagen 
per provincie (waarvan met 
erkenning van F.B.Z. PC. 314)

•    Vakbeurs met congres Estetika
•    Verdediging van uw belangen 

in het  paritair comité en de 
Hoge Raad van de 
Middenstand

•    U hulp bij alle vragen 
 betreffende uw beroep

•    Alle leden ontvangen 
gratis Hebe

•    Alle leden kunnen gratis een 
kleine advertentie  plaatsen

•    Gratis vermelding op website 
www.schoonheidsspecialiste 
besko.be voor leden-instituten

www.besko.be
www.schoonheidsspecialistebesko.be 
www.uwschoonheidsspecialiste.be

Hebe 149
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8 REDACTIONEEL
Daniël De Backer

Concepten en verscheidenheid 
van foundations 

1. Van pancake naar CC-crèmes

Foundations, ook traditioneel fonds de teint genoemd, zijn 
sleutelproducten in make-up, die het resultaat zijn van een 
harmonische samenwerking tussen make-upspecialisten, 
cosmetologen, dermatologen en marketing specialisten. Ze 
worden massaal aangeboden in allerlei tinten en diverse 
formulaties en prijsklassen en zijn steeds het resultaat van 
artistiek en cosmetologisch vernuft. 

Een foundation is in essentie een suspensie van gese-
lecteerde pigmenten, functionele additieven en actieve 
bestanddelen in allerlei types van formulaties, zoals O/W- 
en W/O- emulsies en compacte watervrije systemen. Up-to-
date foundations zijn veelzijdige producten, ontworpen om 
te beantwoorden aan de eisen van vrouwen en mannen die 
een fraaie uitstraling en bescherming van de huid op prijs 
stellen. Een juist gekozen gepersonaliseerde foundation is 
onontbeerlijk voor het welslagen van de make-up. 

Foundations danken hun ontstaan aan de contrast- en 
kleureisen van de Amerikaanse film. Om het gelaat van de 
Hollywoodsterren op het witte scherm goed te markeren, 
ontwikkelden de pionierende maquilleurs sterk dekkende 
en felgekleurd watervrije ‘pommades’, die men pancakes 
noemde. Onder invloed van de filmhype begonnen schoon-
heidsbewuste vrouwen gaandeweg de sterren te imiteren, 
wat leidde tot het commercialiseren en internationaliseren 
van de pancakes. Daarna deden sterk gepigmenteerde foun-
dations op oliebasis hun intrede, om eind de jaren 1950 te 
worden opgevolgd door vloeibare versies in de vorm van 
minder uitgesproken gepigmenteerde emulsies (fig.1). Het 
incorporeren van dimethiconen en andere siloxaanverbindin-
gen, zoals vinyldimethiconen verleende nieuwe dimensies 
aan foundations, zoals een betere dispersie van de pigmen-

ten, een egalere spreiding over het gelaat, gepaard gaande 
met langer blijvende dekking, en bijhorende transparantie.1 
De getinte dagcrèmes zagen progressief het daglicht in de 
loop van de jaren 1970. Zij zijn overwegend van het emul-
sietype O/W en koppelen hun tinten aan een bijhorende 
gelaatsverzorging. Zij waren de voorbode van multifunctio-
nele BB- en CC-crèmes, die een waaier van effecten beogen, 
zoals het egaliseren van de huid, het verfijnen van de poriën, 
camoufleren van imperfecties, hydratatie en UV-protectie.2 
Getinte concealers hebben in grote lijnen een vergelijkbare 
samenstelling, maar richten zich eerder op gelokaliseerde 
effecten, zoals het verhelderen van donkere kringen rond de 
ogen en het corrigeren van oneffenheden. Zij zijn in de prak-
tijk complementaire producten van foundations.

2. Positieve psychologische invloed

Uit de esthetische beroepspraktijk en gefundeerde univer-
sitaire studies blijkt onloochenbaar dat make-up een posi-
tieve invloed heeft op het psychisch welzijn, de perceptie 
van het aangezicht en het sociaal gedrag van de opge-
maakte personen. Dit heeft ook te maken met de hersenen- 
huidrelatie en bijhorende emotionele impact. Foundation en 
andere make-up cosmetica hebben in eerste instantie een 
imago-effect van gezondheid, verjonging en verleiding.3 Een 
geslaagde make-up kan bijdragen tot meer zelfvertrouwen, 
positieve ingesteldheid, meer energie en een beter humeur. 

‘‘Schoonheid is iets wat men waarneemt en 
ondergaat, maar zich mooi voelen moet men 
leren en vergt soms een lange weg met goede 
en kwade dagen…
Schoonheid is immers tegelijk subjectief 
en universeel: zij spreekt iedereen aan, 
maar is evenwel moeilijk te definiëren.’

Martine Lacombe, beauty consulente

Fig.1. Twee tinten vloeibare foundation



Gespecialiseerde wetenschappers stelden in deze context 
ook en vermindering van stress en zelfs een activering van 
de immuniteit vast. In het kader van onze beroepsfierheid 
mogen we dan ook zeggen dat make-up goed is voor de 
gezondheid! Camouflage- of therapeutische foundation is 
specifiek ontworpen voor personen met pigmentatiestoor-
nissen, littekens of gewoon acne. Dergelijke patiënten zijn 
onderhevig aan stress, angst, gebrek aan zelfvertrouwen, 
wat ook in veel gevallen leidt tot beperkt sociaal contact. 
Een bijzonder geval van afwijkende pigmentatie is vitiligo, 
die bij 1% van de wereldpopulatie voorkomt, ongeacht 
geslacht, ras, of leeftijd. Vitiligo geeft naast vlekken ook 
een oneven melkachtig wit aspect aan de huid, veroorzaakt 
door een reductie van melanineproductie. Correctieve goed 
dekkende foundations met grote huidtolerantie maske-
ren optimaal de huidimperfecties en verbeteren merkbaar 
de psychische levenskwaliteit. Dit therapeutisch effect kan 
worden geëvalueerd met behulp van de uit de dermatolo-
gie afkomstige vragenlijsten, die betrekking hebben op de 
verschillende aspecten van de levenskwaliteit van behan-
delde patiënten. Een voorbeeld hiervan is de dermatology 
life quality index (DLQI), die principieel voor alle make-up 
producten kan worden toegepast. 

3. Pigmenten in foundation

De overwegend minerale pigmenten in foundations zijn het 
witte titaandioxide (TiO2 - CI 77891) en gekleurde ijzeroxi-
des (fig. 2,3 en 4). Het titaandioxide geeft een groot dek-
kend en opacifiërend effect. De ijzeroxides variëren in kleur 
naargelang hun chemische samenstelling: di-ijzer trioxide 
(Fe2O3 - CI 77491) heeft een rode kleur, gehydrateerd 
 di-ijzertroxide (Fe2O3.H2O - CI 77492) is een bruingeel pig-
ment en tri-ijzertetraoxide (Fe3O4 - CI 77499) is zwart (fig. 3) 
 Men combineert ze in allerlei verhoudingen met TiO2 om 
specifieke make-up-tinten te bekomen.2 De kunst bestaat 
erin door eindeloze variaties zoveel mogelijk de natuurlijke 
huidskleuren te benaderen, met het ‘nude effect’ als over-
heersend thema. Parelglanspigmenten verlenen, in com-
binatie met de ijzeroxides, speciale interferentie effecten 
aan de pigmentfilm, bijv. een zijdeachtige gouden glans 
of een satijnachtig parelmoereffect. Deze pigmenten zijn 
opgebouwd uit dunne micaplaatjes, omhuld door trans-
parante TiO2-laagjes. Het licht dat op de pigmentdeeltjes 
invalt, wordt deels gereflecteerd, gebroken en doorgelaten, 

waarbij een parelmoer-effect met een bepaalde kleur ont-
staat, afhankelijk van de dikte van de titaandioxidelaag. Ze 
worden evenwel niet frequent in klassieke foundations ver-
werkt, hoogstens in concentraties van 1 à 2 %. In feest- en 
professionele foundations worden ze, met het oog op spe-
ciale effecten, zoals goud- of zilverglans, hoger gedoseerd. 

4. Soft focus

Optimale foundation- en concealerformulaties beogen het 
vervagen van fijne lijntjes en rimpeltjes via het soft focus 
effect. Dit verkrijgt men via keramische microbolletjes, 
gecoat met siliciumdioxide of titaandioxide. De sfeertjes 
rollen in de rimpeltjes en gaan het invallende licht in verschil-
lende richtingen diffunderen, waardoor de lijntjes optisch 
vervagen (fig. 5 en 6). Soft focus wordt mede gerealiseerd 
door de concentratie van de pigmenten en de aard van de 
film die het product op de huid vormt, in hoofdzaak door lipo-
fiele bestanddelen zoals karitéboter (Butyrospermum Parkii 
Butter), esters zoals isopropylstearaat, vluchtige cyclische 
siloxanen en minder vluchtige dimethiconen. 
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Fig. 2. Titaandioxide Fig. 3. Bruingeel 
 ijzeroxidepigment

Fig. 4. Rood 
 ijzeroxidepigment

Een geslaagde make-up kan 
 bijdragen tot meer zelfvertrouwen, 

positieve ingesteldheid, meer 
energie en een beter humeur.

Fig. 5. Soft focus: invallend licht wordt verstrooid door 
sfeertjes ©Rona-Merck



5. Functionele additieven en actieve 
ingrediënten

Foundations zijn weloverwogen en uitgeteste formulaties, 
die zoals alle andere cosmetica voldoende opleiding en 
ervaring vereisen. De kritische factoren bij foundations zijn 
de stabiliteit van de suspensie en de homogeniteit van de 
gewenste kleur binnen het product en op de huid. Dit geldt 
in het bijzonder voor emulsievormige foundations waarbij 
de pigmenten en de soft focus deeltjes optimaal in de uit-
wendige fase van de basisemulsie moeten gedispergeerd 
worden. Bij een O/W-emulsie is dit de waterfase en bij 
een W/O-emulsie de oliefase. Het dispergeren gebeurt 
met aangepaste apparatuur, voornamelijk homogenisato-
ren. De pigmenten worden vrijwel steeds gecoat met spe-
cifieke moleculen die de affiniteit van de pigmenten voor 
de uitwendige fase bevorderen. Dimethiconen en lipo-
aminozuren geven de beste coating. Ter bevordering van 
de stabiliteit en het huidgevoel formuleert men vooral in 
compacte watervrije foundations verschillende types van 
minerale en synthetische poeders, zoals talk, nylonpoeder 
(polyamide) en boornitride (INCI: Boron nitride). Talk, dat 
ook in emulsiefoundations wordt aangetroffen, fungeert 
als glijmiddel en werkt tevens matterend en verzachtend. 
Nylonpoeders geven een aangenaam zijdezacht gevoel en 
hebben ook een absorberend vermogen. Boornitride (BN) 
heeft een lamellaire structuur, waardoor de BN-deeltjes 
satijnzacht over de huid glijden en bijdragen tot extra soft 
focus. In emulsietypes fungeren verschillende types van 
emulgatoren, waaronder glycerylstearaat en glycerylstea-
raat citraat, in combinatie met co-emulgatoren, voorname-
lijk vetalcoholen, met als typisch voorbeeld cetearylalcohol 
en vetzuren, zoals myristinezuur, palmitinezuur en steari-
nezuur. In de lipofiele fase van emulsies kan men kiezen 
uit een breed spectrum van componenten, naargelang het 
gewenste spreidingsvermogen en het lubrifiërende, ver-

zachtende of verzorgende effect. Uit het royale lipofiele 
aanbod selecteert men o.a. karitéboter, minerale olie, 
jojoba-olie en esters zoals ethylhexyl palmitaat. Ze ver-
toeven dikwijls in het gezelschap van waardevolle huidver-
draaglijke siloxaanverbindingen, waarvan dimethiconen en 
cyclopentasiloxaan als favorieten gelden. In de waterfase 
zijn humectanten omnipresent, met glycerine als koploper. 
In luxueus verzorgende foundations zijn de steringredi-
enten panthenol en natriumhyaluronaat vaak te gast en 
sporadisch ook ‘anti-aging keizer’ retinol, vergezeld van 
hydraterende barrièreversterkende ceramiden.4 Vrijwel 
alle BB- en CC-crèmes bevatten UV-filters. Combinaties van 
o.m. octocryleen en ethyl hexyl methoxycinnamaat realise-
ren samen met de pigmenten doorgaans een gemiddelde 
SPF 15, die kan oplopen tot factor 30. Ter vrijwaring van 
contaminatie van het product en de verbruiker zijn geauto-
riseerde conserveringsmiddelen zoals Phenoxy ethanol en 
Ethylhexylglycerin (INCI-namen) steeds noodzakelijk!

6. Evaluatie van foundations

Zoals alle andere cosmetica worden foundations onderwor-
pen aan verschillende fysico-chemische testen, waaronder 
microscopisch onderzoek, stabiliteit van de pigmentsus-
pensie en de viscositeit bij verschillende temperaturen. 
Ook microbiologisch onderzoek is een standaardproce-
dure. Huidtolerantietesten en sensoriële testen worden 
steeds uitgevoerd op getrainde proefpersonen en achteraf 
eventueel op doorsneeverbruikers. Het product moet uiter-
aard vlot uitstrijken en een uniforme tint op het gelaat 
aanbrengen. Direct na de applicatie evalueert men het 
dekkend vermogen, het glans- en soft focus effect en het 
eventuele kleverig of poederig aspect. Verschillende uren 
na het aanbrengen wordt de houdbaarheid van de tintfilm 
nagegaan, onder het kritisch oog van labospecialisten en 
make-up artiesten. Het hoeft geen betoog dat ook het mar-
keting team vóór, tijdens en na de bereiding betrokken is, 
o.m. ook voor de keuze van de verpakking en het inspelen 
op de heersende trends.  
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Fig. 6. Foundation met soft focus kan deze lijntjes vervagen
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Nepwonden maken - Wondsimulatie za 16 feb '19 Brugge
Kindergrime: Toneelgrime voor kids ma 11 mrt '19 Brugge
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out do 21 mrt '19 Brugge
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VOETVERZORGING
Nagelaandoeningen en behandelmethoden do 24 jan '19 Brugge
De diabetische voet wo 06 feb '19 Kortrijk
De ingegroeide nagel in al zijn facetten ma 11 feb '19 Kortrijk
Orthoplastie ma 11 feb '19 Brugge
Freestechnieken in de voetverzorging ma 11 mrt '19 Brugge
De diabetische voet di 12 mrt '19 Veurne
Nagelaandoeningen en behandelmethoden do 14 mrt '19 Kortrijk
Stap- en loopanalyse in functie van voetverzorging di 26 mrt '19 Kortrijk
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Microblading ma 18 feb '19 Brugge
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Wimperlifting di 12 mrt '19 Kortrijk
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Spraytanning do 28 mrt '19 Kortrijk
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Hebe met een knipoog…
Wie mijn vorig stukje heeft gelezen, waarin een 
onderdeel over de politiek voorkwam, moet nu 
wel toegeven dat ik een prima voorspeller ben. Ik 
schreef namelijk over de verkiezingen “En ik weet 
nu al, er zullen geen verliezers zijn”. En zie: er waren 
geen verliezers, tenminste toch niet de dag na de 
verkiezingen. Zelfs politici die een teleurstellend 
resultaat behaalden, konden nog zeggen dat ze 
meer behaalden dan in peiling zus of zo, ergo: 
ik ben een winnaar. Er zijn echter hete tranen 
geplengd toen duidelijk werd dat enkele gedood-
verfde winnaars niet aan het beoogde “postje” 
geraakten door het gekonkel van hen die in de 
feiten “verloren” hadden, maar door het aangaan 
van “foute” coalities toch zelf de “postjes” konden 
verdelen. Maar ja, het gaat immers niet over de 
postjes, het gaat over de inhoud. Ik verdenk sommi-
ge politici van ambities in de amusementswereld, 
meer bepaald als stand-up comedian. 

Wie niet als comedian aan de slag is gegaan is 
de ‘schone zoon’, zopas gehuwd met de schone 
dochter van schrijver en eega. Hij ‘is een nieuwe 
uitdaging aangegaan’, zoals dat zo mooi omschre-
ven wordt, als ‘accountmanager’ bij een firma in 
het Mechelse. Als u niet weet wat een ‘account-
manager’ doet, dan moet u maar eens kijken bij 
het vroegere ‘handelsvertegenwoordiger’. Alleen, 
in tegenstelling met vroeger, worden de account-
managers, vooraleer één euro verdiend te hebben, 
uitgerust met firmawagen, tankkaart, gsm+ abon-
nement, een ruim maandloon mét vooruitzicht op 
riante commissies. Tegen dat ik kom te overlijden, 
zal hij, en bij uitbreiding de schone dochter, de 
erfenis niet meer nodig hebben. En dat is misschien 
maar goed ook, want om geld wordt er meestal 
ruzie gemaakt en ik hou niet van ruzie. Niet dat ik 
er natuurlijk veel van zou merken als ik mijn laatste 
reis ben vertrokken. 

Reis. Wie deze rubriek volgt, weet dat ik jaarlijks 
wel een ecologische voetafdruk nalaat door een 
exotische reis te ondernemen. Exotisch, vooral 
omdat ik geen grote valies wil meezeulen en dus 
met handbagage reis, waar je niet veel kledij in 
kwijt kan (en al zeker geen winterjas). Mijn oor-
spronkelijk plan was nog eens naar Azië te vliegen, 
maar de tickets naar Laos (daar was ik nog niet 
geweest) zijn toch wel duur. Tenzij men een vlucht 
naar Bangkok neemt en van daaruit verder reist. 
Is nog een optie. Ook een ticket naar Dakar zit 
nog in de pijplijn. Dan kan ik van daaruit naar het 
zuiden reizen om via Gambia naar Casamance, 
terug in Senegal te komen. Ik zal het tijdens de 
vrije periode met kerst eens uitvlooien en in het 
volgende nummer krijg je wel een verslag van wat 
het geworden is. 

Verslag. Elders in dit nummer krijg je een uitge-
breid verslag van de lezingen die ik over het hele 
Vlaamse land gegeven heb aangaande de gdpr-
avg verplichtingen. De reacties waren gelukkig 
positief, waarschijnlijk omdat het hele verhaal op 
een verstaanbaar niveau werd gebracht. Ik ben ook 
leerkracht en weet dat eenvoud gemakkelijker te 
begrijpen is dan ingewikkelde zinsconstructies. Eén 
van de aanwezigen had een info-avond gevolgd 
die gegeven werd door een advocaat en zij had 
er zeer weinig van begrepen omdat het verhaal 
heel technisch verteld werd. Bij de Besko-avonden 
konden de aanwezigen praktisch materiaal mee 
naar huis nemen zodat ze met een minimum aan 
inspanningen een maximum aan rendement konden 
behalen. Lees: zich in orde stellen voor eventuele 
inspecties van de gegevensbeschermingsautori-
teit (eerder gekend onder de privacycommissie) 
en voorbereid zijn op een eventuele klacht. De 
lezingen en het materiaal waren bovendien gratis 
voor de leden-instituten. Een mooie geste van uw 
beroepsvereniging. 

Exotisch, vooral omdat ik geen grote valies 
wil meezeulen 



GDPR – AVG

Verschillenden onder u waren aanwezig in één van de Vlaamse 
provincies bij de lezingen omtrent de bescherming van de pri-
vacy. Hieronder een verslag voor hen die er niet konden bij 
zijn. Op vertoon van een recente lidkaart instituut, kan u het 
beschreven materiaal op stick verkrijgen op de beurs Estetika, 
op het secretariaat van Besko in Berchem of via jouw provinci-
aal bestuur. 

1. GDPR-AVG definities

GDPR staat voor General Data Protection Regulation, in het 
Nederlands: Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG). 

  

2. Waarom de wetgeving? 

Europa wil de grote bedrijven die persoonsgegevens verzame-
len, counteren. Het Europees Parlement wil dat men op een 
heel andere manier naar deze gegevens gaat kijken. Vergelijk 
het met geld op de bank. Je laat het niet zomaar rondslingeren, 
je hangt het niet aan de wasdraad (hoewel vele mensen dat 
wel doen met hun private gegevens via de Facebooks, Twit-
ters, Linkedins van deze tijd), men kan er zomaar niet alles mee 
doen zonder je goedkeuring, er moet iets tegenover staan als 
je het afgeeft, je moet het kunnen terug krijgen, er zijn duide-
lijk voorwaarden verbonden als je het in bewaring geeft, het 
stelen ervan is strafbaar,… De genoemde handelingen zijn van 
toepassing zijn op geld, ze zullen ook van toepassing zijn of 
worden op persoonsgegevens (die soms nog meer waard zijn 

dan geld).

 Men begint ook het gevaar in 
te zien van gerichte informatie 
die verstrekt kan worden, omdat 
men in het bezit is van private 
gegevens. Niet verwonderlijk 
als men ziet hoe diep men spit 
in Amerika om de invloed van de 

Russen boven te halen in de verkiezing van Trump. Je hebt het 
zelf ook al zeker meegemaakt. Je zoekt info over een bepaalde 
vliegreis en de dagen erna krijg je aanbiedingen in je mailbox 
over die of gelijkaardige reizen. Stel nu dat men je favoriete 
politieke partij kent. De partij die er een paar punten van in 
haar eigen programma heeft staan, kan je via ‘persoonlijke’ 
boodschappen zodanig informeren dat je misschien hun pro-
gramma boven dat van je eerste keuze gaat verkiezen. Zo kan 
men dus verkiezingen beïnvloeden. We zijn ook niet ver weg 

van de berichten die je op je gsm krijgt als je een bepaalde 
winkel voorbij loopt. Genre: “Je loopt nu voorbij Paris XL, kom 
even binnen, we hebben een cadeautje voor jou… “. Of heb 
je nog nooit reclame in je bus gehad van je warenhuis over 
honden- of katteneten? Vooral als je in dat warenhuis als eens 
voedsel voor je huisdier kocht. Via je klantenkaart weet men 
precies wat, hoeveel, waar en wanneer je het kocht. 
Daarom is wetgeving van bijzonder groot belang. Het is niet 
omdat ze voor de grote spelers bestemd is, dat we er zelf niet 
aan moeten werken. Vergelijk met het milieu. De wetgeving is 
er voor grote spelers, maar de kleine man/vrouw moet ook mee. 

3. Kapers op de kust

Er zijn firma’s in het leven geroepen die zullen trachten jou 
geld af te troggelen om je in orde te stellen met de GDPR-
wetgeving, dit onder het mom van dienstverlening en gooche-
lend met termen als AVG-keurmerk, GDPR-certificaat, … . Ga 
hier niet lichtzinnig op in. Meestal zijn het malafide vennoot-
schappen die vrij snel van het net verdwijnen omdat er klach-
ten tegen hen geuit worden. Vraag minstens raad aan je 
beroepsvereniging als je toch zou overwegen met zulke firma 
in zee te gaan. 

 

4. Naleving van de wet

De wet dateert al van 24 mei 2016, maar er werd een over-
gangsperiode voorzien van 2 jaar. De Belg laat zich o.m. ken-
merken door het feit dat er niet moet gehandeld worden als 
het nog niet strikt noodzakelijk is. De 2 jaar overgangsperiode 
is intussen voorbij en er gaat wat bewegen bij de modale Belg. 
Hoewel dat het nog 2 jaar zal duren vooraleer de eerste boetes 
worden uitgeschreven. 
De toezichthouder is de Privacycommissie, of officiëler: de Com-
missie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
(CBPL) of de Gegevensbeschermingsautoriteit. Deze instantie 
heeft al een paar klachten gehad van beroepsprocedeerders 
tegen Amerikaanse bedrijven die de nieuwe wetgeving in eer-
ste instantie nog niet geïmplementeerd hadden. Intussen is 
dit wel gebeurd door Facebook, Google e.d. onder druk van 
die nieuwe wetgeving. Er zijn nog steeds rechtszaken lopende 
omdat Facebook b.v. zegt te vallen onder de Ierse wetgeving 
en ze dus regelmatig in beroep gaan op de uitspraken van 
lagere rechtbanken. Op het moment van schrijven heeft de 
CBPL nog geen nieuwe controleurs aangenomen en werken er 
nog maar 52 personeelsleden. Die houden zich op dit moment 
uitsluitend bezig met het reageren op klachten. Er zijn twee 
afdelingen: de inspectie met politionele bevoegdheid en de 
geschillencommissie met een gerechtelijke bevoegdheid.

Rechten
en 
plichtenPLICHTEN

RECHTEN
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5. Wat houdt de wetgeving in?

In verband van het verzamelen van gegevens: 
a. Je moet toestemming van de betrokkene hebben en die toe-

stemming moet in duidelijke en begrijpelijke taal gevraagd 
worden zodat een schoolgaand kind van 12 jaar de tekst zou 
verstaan. Die toestemming moet nog voldoen aan een hele 
reeks andere criteria. (Besko heeft een standaard toestem-
mingsformulier ontworpen, gericht naar schoonheidsinstitu-
ten, gemakkelijk te personaliseren.) 

b. Welke gegevens verzamel je en waarom? Dit in een register 
en je mag niet meer gegevens bijhouden dan nodig. B.v. je 
hebt ergens op je klantenfiche staan dat je klant kinderen 
heeft met die en die gegevens van hen, en je gebruikt die 
niet, dan moet je ze verwijderen van je fiche en mag je ze 
ook niet vermelden in het register. (Besko heeft een Excel 
file ontworpen dat als register kan dienen en waarin al heel 
wat dingen standaard werden ingevuld. Een heel handige 
tool.)

c. Beschermen: net zoals je geld beschermt. Je bent dus ook 
verantwoordelijk voor de gegevens. Bijvoorbeeld als je ze 
doorgeeft aan derden, maar jij hebt ze verzameld, ben je 
verantwoordelijk voor wat er gebeurt met de gegevens die 
je doorgeeft. Daarom is het nuttig goede overeenkomsten 
te maken met hen aan wie je gegevens doorgeeft, zodat de 
verantwoordelijkheid niet meer bij jou alleen ligt. Denk aan 
programma om afspraken online te maken door een externe 
firma, je boekhouder, je sociaal secretariaat als je met per-
soneel werkt. (Ook hiervoor heeft Besko een voorontwerp 
ter beschikking). 

d. De personen waarvan je gegevens bewaart, hebben inzage-
recht. Je moet organiseren dat dit gemakkelijk kan. Dit kan 
vrij eenvoudig via de website van de zaak en ook hiervan is 
een sjabloon ter beschikking. 

e. De personen waarvan je gegevens bewaart, hebben het 
recht vergeten te worden. Je moet dit organiseren. (ook 
inkijken en eventueel wijzigen). Bv. bij Myproximus kan je 
je eigen gegevens bekijken en aanpassen. Dit is compleet 
nieuw, vroeger kon je niets wijzigen aan de gegevens die 
men van jou had. 

f. Elk gegevenslek moet je aangeven en ook hoe je ermee 
omgaat. Je moet dit organiseren en je moet je beschermen 
tegen misbruik. Een misbruik is elk gebruik van persoons-
gegevens voor doeleinden waarvoor ze niet bestemd zijn. 
Lichte lekken: spam, zware lekken: b.v. diefstal pc met 
data (binnen 72 uur aangegeven worden door data pro-
tection officer (dpo) of, als je die niet hebt, de verwer-
kersverantwoordelijke, in dit geval de verantwoordelijke 
van het instituut). Rondslingerende usb-sticks kan je best 

vermijden en gebruik geen onbeschermde usb-stick voor 
persoonsgegevens. 

g. De verwerkers van de gegevens moeten bewijzen dat ze 
volgens de wet gehandeld hebben. De klager moet niets 
bewijzen. 

Gelukkig wordt in dit laatste geval wel rekening gehouden met 
het redelijkheidsbeginsel. Dit wil zeggen dat, als je alle moeite 
hebt gedaan om de wetgeving correct toe te passen, (puntje a 
tot en met f) men er zal van uit gaan dat je correct gehandeld 
hebt. Eventuele fouten worden recht gezet en daarmee is de 
zaak gesloten.

6. Welke gegevens verzamel je? (staan al voor een 
groot stuk vooringevuld in het Besko-sjabloon, net zoals 
de data onder puntje 7 tot 10)

Afhankelijk van de groep mensen waarvan je gegevens ver-
zamelt (klanten, personeel, vrijwilligers (denk aan hulp bij 
open-deur-dagen) of leveranciers, … zullen andere gegevens 
verzameld worden. Welke kunnen dat zijn? Het zijn allemaal 
persoonsgegevens: alle gegevens waarmee een natuurlijk 
persoon rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentifi-
ceerd. We onderscheiden

Contactgegevens: domiciliëringsadres, tweede adres, adres 
werk, vroegere adressen, emailadres, IP-adres, telnr. (privé, 
werk), gsm-nr, …
Identificatiegegevens: naam, ID-kaartgegevens (inlezen 
gebeurt vaak tegenwoordig, maar let er op dat je niet meer 
gegevens mag bezitten dan je nodig hebt), rijksregisternr., 
…
Gezinsgegevens: waarschijnlijk heb je die meer nodig om 
je personeel correct te kunnen betalen dan om je klanten 
adequaat te kunnen verzorgen: burgerlijke staat, naam part-
ner, huwelijksdatum, kinderen (aantal, naam), personen ten 
laste, …
Beroeps- en opleidingsgegevens: werkgever, vroegere werk-
gever, huidige of vroegere functie, evaluatieresultaten, 
opleidingsinstellingen, diploma's en certificaten, examenre-
sultaten …
Gevoelige gegevens: financieel, fysieke kenmerken, gezond-
heid (denk aan huidtype, gegevens over suikerziekte), maar 
ook lidmaatschap politieke partijen, levensbeschouwelijk-
heid, lid vakbond…
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7. Waarom verzamel je ze? 

Je mag maar gegevens verzamelen als je de gegronde reden 
hiervan opgeeft. Er zijn heel wat mogelijkheden. Een paar van 
onderstaande zijn zeker van toepassing op jou. 

Klantenbeheer: De administratie van het cliënteel, het beheer 
van de bestellingen, de leveringen, de facturatie van materiële 
en immateriële diensten. 
Het opvolgen van de solvabiliteit. Gepersonaliseerde marke-
ting en reclame. Het registreren van het cliënteel van een han-
delszaak en de profilering ervan op basis van aankopen. 
Leveranciersbeheer: De leveranciersadministratie. Het beheer 
van de opgegeven bestellingen, de betaling van de leveran-
ciers. De prospectie van mogelijke leveranciers en hun evalu-
atie. 
Personeelsadministratie: De aanwerving en selectie van het 
personeel. De administratie van de salarissen, vergoedingen, 
commissies en lonen. De toepassing van de sociale wetgeving. 
Personeelsbeheer: Evaluatie en opvolging van het personeel. 
De planning van vorming, opleiding en loopbaan. 
Public relations en communicatie. Nieuwsbrieven, uitnodigingen. 
Werkplanning: De planning en opvolging van de taken van per-
soneelsleden en vrijwilligers, de werkbelasting en de prestaties. 

8. Waar verzamel je ze?

Je moet ook aangeven waar je deze gegevens verzamelt. Dit 
kan zijn op papier, in de Cloud, op een server, een vaste of 
draagbare pc, een tablet, smartphone of stick. 

9. Hoe kan men de gegevens raadplegen, wijzigen, 
verwijderen?

Besko heeft dit opgenomen in zowel het toestemmingsformu-
lier als in de tekst die op de website komt. Dit heeft als voor-
deel dat, indien er iets wijzigt, (b.v. je verkoopt je zonnebank 
en hebt de gegevens over huidtype niet meer nodig) je dat 
alleen kan vermelden op het websiteformulier omdat de klant 
ondertekende dat ze weet dat wijzigingen aan het toestem-
mingsformulier gecommuniceerd worden via de website. Wie 
geen website heeft kan een update van het formulier in het 
instituut ter inzage leggen. 

10. Wie kan de gegevens bewerken? 

Dat ben je meestal zelf, maar als je personeel hebt, is het niet 
ondenkbaar dat zij ook kunnen bewerken. Ook dat moet je aan-
geven.

11. Hoe worden ze beschermd? 

Bij eventuele datalekken zal gevraagd worden naar de manier 
waarop je de gegevens die je verzamelde, beschermde en 
beschermt. Fysiek: laat de klantengegevens niet rondslingeren, 
berg ze op achter slot en grendel, denk eraan dat fysieke ken-
merken gevoelige materie is en men hier veel strenger op is 
dan op persoonsgegevens b.v. Zorg ook dat je weet wat er met 
de sleutel van die kast gebeurt. 

Digitaal uiteraard: 

•  wachtwoordprotectie op pc maar ook in de Cloud, liefst nog 
dubbel via b.v. usb stick 

 
(beveiliging via 
 Gatekeeper)

•  pc gaat automatisch in slaapmodus na korte tijd inactiviteit 
(of verwijderen van de sleutel)

•  het wachtwoord is niet de naam van je instituut, hond of kat

•  je harde schijf is versleuteld

•  je gebruikt een VPN-verbinding (Virtual Personal Network) als 
je graag gebruik maakt van gratis wifi

•  de pc wordt niet gebruikt door je man/vrouw of kinderen. 

Besluit: 

Heb je nog niets gedaan voor GDPR-AVG, hoef je 
niet te panikeren, maar het wordt  wel stilaan tijd 
dat je actie onderneemt. Kom op de beurs even 
langs, we geven je uitleg waar nodig en het nodige 
materiaal om je in orde te stellen. Uiteraard geldt 
dit alleen voor leden-instituten die dit materiaal 
nodig hebben. Heb je nog bijkomende vragen, 
stuur gerust een mailtje naar info@besko.be met in 
de onderwerpregel GDPR-AVG.



Cursussen en lezingen
Gehouden en te houden activiteiten: 
Tenzij anders vermeld zijn de bedragen die gevraagd   
worden als toegangsprijs voor lezingen in elke provincie  
gelijk: 15,00 euro voor niet-leden, 10,00 euro voor leden, 
leerlingen jonger dan 21 jaar met een geldige lidkaart  
betalen 5,00 euro. 

Voor de meeste provincies waren de programma’s voor 
het voorjaar nog niet klaar. In januari krijgt u een mail 
met het volledige programma en kunt u het ook terug-
vinden op de website.
Voor meer informatie in uw provincie neem gerust con-
tact op met de verantwoordelijke voor de provincies. 
U vind hun contactgegevens hierna. 

ANTWERPEN
Dhr. J. Boeckx
Flor Alpaertstraat 4, bus 001
2600 Berchem
 Tel.: 03-280 80 70 - Fax: 03-281 33 96 
E-mail: voorzitter@besko.be

Gehouden activiteiten: 
• We gaven onze leden de nodige inlichtingen mee over 
de privacywetgeving. De heer Guy Lehaen bracht hier-
over een duidelijke toelichting op 24 september.
• Ergonomie in het instituut, op 15 oktober, de prak-
tische raadgevingen werden erg gesmaakt door de 
aanwezigen, er volgde dan ook een boeiend gesprek na 
de lezing.

• Op 12 november lieten de schoonheidsspecialisten 
zich verzorgen door collega’s en toekomstige collega’s. 
Spijtig dat er door een fout in de communicatie iets ver-
keerd liep maar hiervoor werd tot ieders voldoening een 
goede oplossing gevonden. Mogen we daarom vragen u 
zoveel mogelijk tijdig in te schrijven.

• Voor het eerste deel van volgend jaar voorzien we 
op 21 januari de lang verwachte avond over de ervarin-
gen van transgenders in schoonheidswereld. Bekwame 
medewerkers van de “2 pass clinic” spreken ons over 
hun behandelingen en hun werkwijze bij vooral esthe-
tische toepassingen maar ook  over de onderliggende 
problematiek.

• Op een nader te bepalen datum in februari houden 
we een opfrissingscursus voetverzorging met uitleg 
over de trends in de huidige verzorgingen. Meer hier-
over samen met ons verder programma in onze mailing 
voor het voorjaar 2019.
De avonden gaan door telkens om 20.00 u. in het 
 instituut Denise Grésiac, Koninklijke laan 7-9, 
2600 Berchem.

Opleidingsvergoeding
voor werknemers
Par. Com. 314
Vanaf 1 juli 2010, zijn we in de sector van start gegaan met een ver-
nieuwd systeem rond accreditatie: de kwalificatiepremie wordt vervan-
gen door een opleidingsvergoeding. Het basisprincipe blijft hetzelfde: 
als werknemer uit de sector (PC 314) wordt je financieel beloond wan-
neer je naschoolse, erkende  cursussen volgt. Het volledige systeem 
wordt een pak eenvoudiger en gebruiksvriendelijker, deze website is er 
getuige van.

OPLEIDINGSVERGOEDING IN PLAATS VAN CREDITS 
OF PUNTEN 

In het oude systeem werd aan elke erkende cursus een aantal credits of 
punten toegekend. Voortaan worden de cursussen gekoppeld aan een 
effectieve geldsom – de opleidingsvergoeding. Voor je de cursus volgt, 
weet je dus hoe groot de opleidingsvergoeding is die je ervoor ont-
vangt!

DIRECTE UITBETALING

Voorheen werd de kwalificatiepremie max. anderhalf jaar later samen 
met de eindejaarspremie uitbetaald. Met het nieuwe systeem zal dit 
allemaal veel  sneller en vaker gebeuren. Ten laatste 6 weken na het vol-
gen van de opleiding, ontvang je de opleidingsvergoeding op je bankre-
kening! Het maximale bedrag aan opleidingsvergoedingen dat de werk-
nemer per kalenderjaar kan ontvangen, bedraagt 750,00 euro. Bruto.
Bijvoorbeeld: je volgt een erkende cursus op 5 oktober 2010. Ten laat-
ste in de tweede helft van november zal je een opleidingsvergoeding 
ontvangen. Deze wordt rechtstreeks gestort op het bankrekeningnum-
mer dat je tijdens de cursus hebt opgegeven!

CURSUSSEN VINDEN! 

Via de website heb je een handige zoekmachine waardoor je heel snel 
cursussen kan vinden die aansluiten bij jouw interesses en behoeften.
Je vindt er bovendien alle nodige informatie voor inschrijven, hoeveel 
de  opleidingsvergoeding bedraagt, waar de cursus doorgaat, …

REGISTRATIE TIJDENS DE CURSUS

Wanneer je een cursus volgt, wordt jouw aanwezigheid op 2 manieren 
geregistreerd: op papier en online. Wanneer je een cursus volgt, vul je 
alle nodige gegevens in op de aanwezigheidslijst. Al de rest gebeurt 
automatisch! Geen probleem meer met het vergeten of verliezen van 
uw kwalificatiekaart.

AANMELDEN OP DE WEBSITE

Werknemers kunnen op deze website gratis een login aanvragen om zo 
hun  historiek van gevolgde vormingen en uitbetalingen te raadplegen. 
Geen verplichting, maar wel een handige tool.
Voor meer inlichtingen, ga naar de web-site www.fbz-pc314.be
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De meeste cursussen zijn erkend en 
geven recht op een vormingsvergoeding 
voor werknemers in het PC 314. 
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BRABANT
Mevr. G. Van Noten
Lennikseweg 31
1700 Dilbeek
 Tel.: 02-569 43 14 
E-mail: norina.joossen@telenet.be

LIMBURG
Mevr. K. Niedziela
Begoniastraat 4
3600 Genk
 Tel.: 089-38 60 53 
E-mail: karin.niedziela@skynet.be

OOST-VLAANDEREN
Mevr. S. Burms
Kruisstraat 77
9090 Melle
 Tel.: 0479-69 52 22 
E-mail: info@besko-oostvlaanderen.be

WEST-VLAANDEREN
Mevr. Dewulf-Benoot
Patersstraat 32
8900 Ieper
 Tel. + fax: 057-20 29 28 
E-mail: dewulfbertrand@gmail.com

Gehouden activiteiten:
• Op maandag 10/09/2018 gaf West-Vlaanderen 
i.s.m. met het algemeen hoofdbestuur van Besko een 
studie avond over de nieuwe wetgeving i.v.m. GDPR. 
Guy Lehaen (redacteur van “knipoogje”) gaf op een zeer 
duidelijke en verstaanbare manier een goede inkijk op 
deze toch wel zeer belangrijke en moeilijke materie. 
Op het einde van de voordracht kreeg iedere aanwezige 
een USB-stick waar alle benodigde teksten en brieven 
reeds te vinden zijn. Deze lezing bewees nogmaals 
het nut en de zin van lidmaatschap van een degelijke 
beroepsvereniging.

Voor de meest recente info: www.besko.be
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Onze wimpers zijn een heel belangrijk onderdeel van ons 
gelaat en van onze make-up. De laatste jaren wordt er 
dan ook erg ingezet op wimperverfraaiing. Dit doet men 
op verschillende wijzen en met veel meer technieken dan 
pakweg 10 jaar geleden. Voor de feestdagen wil ieder-
een goed voorkomen en aangezien de wimpers daar veel 
verschil in kunnen maken, is het de moeite waard om uit 
te zoeken hoe we onze klanten door hun wimpers kunnen 
doen stralen.

Mascara en eyeliner

Het verfraaien met mascara en eyeliner, blijft de bekendste 
en oudste methode. Mascara kan de wimpers verlengen en 
geeft er een extra diepe kleur aan waardoor ze extra opval-
len. De basis eyeliner, heel dun aangezet, zie je bijna niet 
maar maakt de wimperbasis voller, waardoor de wimpers 
op zich ook voller lijken, een makkelijke techniek dus die 
niet blijvend is maar die de klant een mooie look geeft voor 
een avondje uit.
Je kan een kruller gebruiken om de wimpers extra te laten 
krullen gebruik deze echter niet te vaak want dan kunnen 
ze brozer worden en afbreken.
Er bestaan verschillende soorten mascara:
Verlengende mascara: deze is het best te gebruiken op 
kortere wimpers, hij bevat kleine, korte synthetische vezels 
die als nepwimpertjes dienst doen en zo de echte wimpers 
verlengen.
Mascara die krult gebruiken we op lange wimpers die niet 
voldoende krullen, het effect wordt gecreëerd door het 
borsteltje.

Volume mascara gebruiken we op fijne wimpers, hij bevat 
meer was en siliconen dan onze gewone mascara. Deze 
ingrediënten vormen een laagje om je wimpers heen waar-
door zij voller gaan lijken.
Waterproof mascara: de meeste soorten mascara bestaan 
ook in waterproof versie, ideaal dus voor een avondje dan-
sen of voor een emotionele gebeurtenis zoals een bruiloft, 
een afscheid, een ontroerende voorstelling of film. Deze 
mascara stoot water af en gaat dus niet uitlopen, vergeet 
wel niet om een aangepaste make-up remover te kopen 
want anders kan je de mascara er zeer moeilijk afnemen.
Voordelen:
• Je kan kiezen naargelang het effect dat je wil bekomen.
•  Het heeft een tijdelijke werking en laat geen sporen na.
Nadelen: 
•  Moet elke dag gereinigd worden en opnieuw aange-

bracht.
•  Kan allergische reacties uitlokken.

Wimperpracht
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Wimpers kleuren

Een alternatief voor mascara dat reeds zeer lang leeft is het 
kleuren van wimpers. 
De wimpers krijgen geen extra volume en worden niet 
verlengd door deze techniek maar krijgen wel een intense 
kleur. Deze techniek werkt ideaal voor mensen met lichte 
wimpers die niet elke dag mascara willen aanbrengen maar 
toch een intensere kleur aan hun wimpers willen geven.
Voordelen: 
•  De verf blijft 3 à 4 weken.
•  Geen dagelijkse rompslomp met mascara.
•  De behandeling is snel en effectief.
Nadelen:
•  Werkt niet verlengend of krullend.
•  Kan ook allergische reacties uitlokken.

Wimperserum

Wimperserums zijn momenteel zeer populair. Een wimperse-
rum zou je wimpers langer en voller maken. Ik zelf heb het 
nog niet gebruikt en kan derhalve niet uit eigen ervaring 
spreken maar in mijn professionele omgeving zijn er schoon-
heidsspecialisten die het gebruiken en tevreden zijn over 
het resultaat. Er bestaan ondertussen veel wimperserums 
dus je moet wel op zoek gaan naar een serum met de cor-
recte bestanddelen. Serums die haargroeimiddel bevatten 
zouden het goed doen maar let wel op dat het niet in de 
ogen van je klant of van je zelf komt want dat kan onge-
makken veroorzaken. Er bestaan serums met natuurlijke 
bestanddelen en serums met chemische bestanddelen maar 
ze claimen beide veilig te zijn. Met een beetje research kan 
je snel het kaf van het koren scheiden.
Voordelen:
•  Natuurlijk effect.
•  Thuis te gebruiken.
Nadelen:
•  Opgepast voor producten die helemaal niet werken.

Wimperlifting:

Wimperlifting is een combinatie van twee zeer populaire 
technieken. Men gaat de wimpers liften en volumineuzer 
maken. Eerst behandelen we hen met producten om ze te 
liften en volume te geven. Er komen geen valse wimpers of 
wimperkrullers aan te pas. In combinatie met de lifting, zal 
je de wimpers verven, zo krijgen ze een intense kleur van 
wortel tot punt. Deze werkwijze zorgt voor een optisch nog 
meer verlengend effect, mooi en natuurlijk en waar je min-
stens 6 weken plezier aan hebt. Deze techniek is, in mijn 
ogen, revolutionair. Ik heb deze zomer mijn wimpers laten 

liften door een professsional en heb de hele zomer lang 
complimenten gekregen. Ik heb wel lange wimpers maar nu 
vielen ze iedereen op, net alsof ik mascara droeg. 
Voordelen:
•  Blijft 6 weken tot 2 maanden.
•  De behandeling duurt niet te lang.
•  Maakt de eigen wimpers niet brozer.
• Nadelen: 
• Kan eveneens allergische reacties veroozaken.

Tijdelijke valse wimpers:

Zij bestaan reeds zeer lang en in ontzettend veel vormen. 
Wimpers op strips, enkele wimpers, trosjes en fantasiewim-
pers. Ideaal voor mensen die dit eens willen doen voor een 
speciale gelegenheid. De wimpers worden geplaatst door 
middel van speciale wimperlijm.
Voordelen:
•  Is tijdelijk.
•  Duurt niet lang.
Nadelen:
•  Lost makkelijk

Wimper extensions

Een iets meer ingrijpende behandeling maar zeker de 
moeite waard voor mensen die weinig of geen wimpers 
hebben. Wel zie ik hier een groot verschil in resultaat Je 
kan voor heel natuurlijke wimpers gaan of voor een zeer 
dramatisch effect door voor heel veel volume en lengte te 
kiezen. De wimpers bestaan in verschillende mate, zo is er 
voor ieder wat wils.

Er zijn twee technieken:
De one by one techniek: Hierbij wordt op elke wimper één 
voor één een wimpertje geplaatst met speciale lijm.
De 3D volume techniek of russian volume techniek: Er wor-
den tot 9 haartjes op elk wimperhaartje gezet, wat meer 
volume aan de wimpers geeft.
Beide technieken blijven tot 5 à 6 weken maar er wordt wel 
aangeraden om telkens tussen de 3 à 4 weken de wimpers 
bij te vullen. Net zoals je eigen wimpers uitvallen, vallen 
de extensions al dan niet samen met de eigen wimper uit. 
Aangezien je extra volume kreeg door de extensions, zie je 
ook sneller wanneer je er een paar mist. Door regelmatig 
de wimpers bij te vullen, is de behandeling goedkoper dan 
wanneer je een volledig nieuwe set moet plaatsen. De 
wimper extensions zijn niet bestand tegen olie ( deze lost 
de lijm op), enige aanpassing van verzorgingsproducten 
en make-up kan dus nodig zijn. Mascara aanbrengen kan, 
maar dan mascara op water basis en liefst enkel aan de 
uiteinden. Ook wrijving is niet goed want dan lossen de 
wimpers. Wimperkrullers kunnen de wimpers doen afbre-
ken. Enige voorzichtigheid is hier wel nodig om de wimpers 
zo lang mogelijk te houden.
Voordelen:
• Blijft lang.
•  Kan oplossing zijn voor mensen met weinig wimpers.
Nadelen:
•  Is soms iets te opvallend.
•  Kan lossen.
•  Kan allergische reacties uitlokken. 
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Was het nu lente of herfst?
5 oktober had men kunnen zweren dat 
Estetika Lente van start ging, wolke-
loze hemel, aangename temperatu-
ren, men sprak van een nazomertje. 
Zondag was het iets minder weer, 
maar maandag leek het terug lente. 
In paleizen 1 en 3 was er sowieso 
een perfect klimaat. Veel stand-
houders, veel nieuwigheden, veel 
animo en prachtige standen. Zelfs 
het kinderparadijs had een facelift en 
veel meer ruimte gekregen. Gewoon-
tegetrouw gingen we op zoek naar 
nieuwe gezichten, nieuwe producten, 
noviteiten. 

Brazzcare, kwam met een set die een 
paar sokken of handschoenen bevat, 
gevuld met een professionele verzach-
tende crème met bacteriedodende, 
schimmelwerende, antiseptische, 

We delen onze verhalen meer en 
meer en Faby helpt haar klanten op 
weg hun eigen verhaal te schrijven. 

Diferencia phytopower cosmetics was 
ook de eerste keer te gast op Este-
tika. Vanuit haar praktijkervaring ont-
wikkelde Inge Pluijmakers-Schuurmans 
100% natuurlijke producten die de 
biologische balans van de huid verbe-
teren en het evenwicht herstellen. 

Diferencia bood bij haar gamma van 
Diferencia phytopower cosmetics een 
unieke test aan, de Kinesiotest, die 
de gebruiker in staat stelt om hun 
verzorgende cosmetica nauwkeurig 
af te stemmen op het huidbeeld van 
de klant. 

Reveel stelde, naast een volledig 
gamma producten dat beschadigde 

helen de en kalmerende eigenschap-
pen. Vooral de toegevoegde keratine 
helpt enorm voor de nagelverzorging. 
Hoe eenvoudig kan innovatie zijn? 

Etnik Cosmetics, een Brabantse start 
up, stelde vast dat de grote meerder-
heid van de mensheid een getaande 
of donkere huid heeft, toch zijn de 
producten van de wereldwijde cosme-
ticasector traditioneel bestemd voor 
een minderheid. Ze proberen hieraan 
tegemoet te komen en ontwikkelden 
natuurlijke schoonheidsproducten, 
specifiek aangepast aan de noden 
van gekleurde en donkere huidtypes. 

Savanh verraste met een aparte 
benadering van het concept nagellak. 
Ze lanceerden op de beurs  Diaries 
Collection, geïnspireerd op het 
 verhaal van miljoenen vrouwen. 
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huid herstelt, het 98% native skin 
identical collageen voor. Die hoge 
concentratie van natuurlijk collageen 
in het steriele ‘Calming Mask’ zorgt 
voor een instant comfort voor de 
gestresseerde en geïrriteerde huid. 

HFL lanceert de Fungi Check, een 
uniek product, omdat het nergens 
anders te verkrijgen is. Binnen een 
paar minuten weet je zeker of je klant 
al dan niet besmet is met dermato-
fyten in de nagel.  Hiervoor ontwik-
kelde HFL een testkit waarin je een 
stukje nagel dropt, na 10 minuten 
heb je uitsluitsel of het al dan niet om 
een mycose of schimmelnagel gaat. 
Zonder langdurige en kostelijke labo-
ratoriumonderzoeken. 

Botan brengt voor de eerste keer 
vanuit Frankrijk bruiningsproducten 
zonder parabenen of erythrulose 
onder de vorm van spray of lotion, 
voor een egaal gebronsde huid.

Ook uit Frankrijk kwamen de Malea 
massagetafels. 5-sterren afwerking 

met o.a. mahoniehout. Voor wie het 
instituut naar een hoger niveau wil 
tillen, zeker een aanrader. 

Uit Duitsland kwamen er dan weer 
wimpers aanzetten. Zowel extensions 
als verzorging en upgraden van de 
eigen wimpers en wenkbrauwen is de 
missie van Miss Lashes.

Monsieur l’esthéticien wist onze 
aandacht te vangen met een niet-
operatieve face-lift. Via High Intensity 
Focused Ultrasound (HIFU) technologie 
en TRASER (Amplification fot he Total 
Reflection of Sponteneous Emissions 
of Radiation), wordt een maximale 
efficiëntie bereikt bij het aanmaken 
van nieuw collageen en elasticiteit, 
waardoor de huid van het gelaat en 
het lichaam weer strakker wordt. 

International wellness resorts trok 
mijn aandacht omdat zij het welzijn 
van de schoonheidsspecialiste zelf 
mee promootten. Bij aankoop van 
een bepaald bedrag aan producten, 
kregen de kopers een toegangspas 

voor één van de wellness-kuuroorden 
om zelf een behandeling met de pro-
ducten te ondergaan. Een mooie en 
aangename incentive. 

Home society dacht dan weer aan 
het welzijn van de klanten en presen-
teerde een totaalpakket aan geuren 
en manieren om deze te verspreiden. 
Zo kan men van een bepaalde geur 
een huiskenmerk maken. 

Esthios denkt aan uw welzijn en 
ontwikkelde een softwarepakket 
specifiek voor schoonheidssalons. Het 
biedt enorme mogelijkheden om uw 
zaak te doen groeien en rust te creë-
ren in het salon. Minder administratie, 
minder boekhoudkosten en tegelijk 
nieuwe klanten aantrekken.

U merkt het, een beurs met veel nieu-
wigheden, waar elke schoonheids-
specialiste voldoende ideeën opdoet 
om haar zaak te innoveren. Benieuwd 
wat de voorjaarsbeurs zal bieden. 
Hou alvast 23, 24 en 25 maart 2019 
vrij!  
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Kris Peeters: 
“Goede prijsaanduiding is in belang van consumenten”
Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters wil dat bakkers, horecazaken en schoon-
heidssalons de regels op vlak van prijsaanduiding nauwlettender volgen. Uit onderzoek van de 
Economische Inspectie blijkt dat de regels in een aantal sectoren vaak niet goed worden nageleefd.
Kris Peeters: “Consumenten moeten in een handelszaak klaar en duidelijk kunnen zien hoeveel een 
product kost. Dat laat hen toe om prijzen te vergelijken en zorgt ervoor dat ze niet voor onaan-
gename verrassingen komen te staan aan de kassa. De meeste handelaars duiden prijzen goed zicht-
baar aan, maar in een aantal sectoren blijft het een courante praktijk om dat niet te doen. Het 
gaat dan bijvoorbeeld over bakkers, slagers en horecazaken. De inspectiediensten zullen dan ook 
blijvend gerichte controles uitvoeren. We stellen gelukkig vast dat de meeste handelaars waarbij 
inbreuken worden vastgesteld, zich in regel stellen.”
Voor consumenten is het van fundamenteel belang dat handelszaken duidelijk aangeven welke prij-
zen ze vragen. Het biedt consumenten zekerheid en laat hen toe om prijzen te vergelijken. De 
Economische Inspectie onderzoekt daarom regelmatig of prijsaanduidingen correct gebeuren.
In 2015 werden inbreuken op de regels rond prijsaanduiding vastgesteld bij 14 procent van de 
gecontroleerde winkels. Bij een nieuw onderzoek uit 2017, bleek dat in sommige sectoren meer dan 
30 procent van de winkels niet in orde waren. Het ging onder meer om horeca, slagers, bakkers, 
kruideniers en biowinkels, handelaars in semiprofessioneel gereedschap, begrafenisondernemingen 
en schoonheidssalons.
Het onderzoek dat de Economische Inspectie dit jaar voert, spits zich toe op die sectoren. Een 
eerste controlefase liep van februari tot en met mei, een tweede fase loopt van juni tot en met 
november.
In de eerste fase werden controles uitgevoerd bij 819 handelszaken. 314 daarvan waren niet in 
orde. Daarop werden 256 waarschuwingen uitgeschreven en werden 72 handelszaken doorverwezen naar 
justitie.

Sector Gecontroleerde Handelszaken 
 handelszaken met inbreuken Inbreukpercentage
Horeca 184 78 42,39%
Slagers 109 32 29,36%
Bakkers 181 88 48,62%
Kruideniers en biowinkels 85 28 32,94%
Handelaars in semiprofessioneel 
gereedschap 47 12 25,53%
Begrafenisondernemingen 87 30 34,48%
Schoonheidssalons 126 46 36,51%

Over alle sectoren heen is de meest voorkomende inbreuk dat prijzen gewoon-
weg niet worden aangeduid. Een andere regelmatig voorkomende inbreuk 
is dat prijzen voor producten die in een variabele hoeveelheid worden 
verkocht (voornamelijk bij bakkers, slagers en kruideniers), niet 
per eenheid (kilogram) worden aangeduid. In enkele gevallen werd de 
totaalprijs niet vermeld (dus inclusief btw). Bij horecazaken is 
de meest voorkomende inbreuk dat prijzen niet worden weergegeven 
aan de ingang.
Na elke vastgestelde inbreuk volgde een nieuwe controle. De 
meeste handelszaken hadden zich daarbij in orde gebracht. Slechts 
in enkele gevallen werden nog inbreuken vastgesteld.
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Kris Peeters: “Goede prijsaanduiding is in belang van 
consumenten ” 

 
Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters wil dat bakkers, horecazaken en 
schoonheidssalons de regels op vlak van prijsaanduiding nauwlettender volgen. Uit onderzoek van de 
Economische Inspectie blijkt dat de regels in een aantal sectoren vaak niet goed worden nageleefd. 

Kris Peeters: “Consumenten moeten in een handelszaak klaar en duidelijk kunnen zien hoeveel een 
product kost. Dat laat hen toe om prijzen te vergelijken en zorgt ervoor dat ze niet voor onaangename 
verrassingen komen te staan aan de kassa. De meeste handelaars duiden prijzen goed zichtbaar aan, 
maar in een aantal sectoren blijft het een courante praktijk om dat niet te doen. Het gaat dan 
bijvoorbeeld over bakkers, slagers en horecazaken. De  inspectiediensten zullen dan ook blijvend 
gerichte controles uitvoeren. We stellen gelukkig vast dat de meeste handelaars waarbij inbreuken 
worden vastgesteld, zich in regel stellen.” 

Voor consumenten is het van fundamenteel belang dat handelszaken duidelijk aangeven welke prijzen ze 
vragen. Het biedt consumenten zekerheid en laat hen toe om prijzen te vergelijken. De Economische 
Inspectie onderzoekt daarom regelmatig of prijsaanduidingen correct gebeuren. 

In 2015 werden inbreuken op de regels rond prijsaanduiding vastgesteld bij 14 procent van de 
gecontroleerde winkels. Bij een nieuw onderzoek uit 2017, bleek dat in sommige sectoren meer dan 30 
procent van de winkels niet in orde waren. Het ging onder meer om horeca, slagers, bakkers, kruideniers 
en biowinkels, handelaars in semiprofessioneel gereedschap, begrafenisondernemingen en 
schoonheidssalons. 

Het onderzoek dat de Economische Inspectie dit jaar voert, spits zich toe op die sectoren. Een eerste 
controlefase liep van februari tot en met mei, een tweede fase loopt van juni tot en met november. 

In de eerste fase werden controles uitgevoerd bij 819 handelszaken. 314 daarvan waren niet in orde. 
Daarop werden 256 waarschuwingen uitgeschreven en werden 72 handelszaken doorverwezen naar 
justitie. 

Aan al onze leden:Opgepast, naar aanleiding van deze brief zullen er extra 
controles komen. Zorg ervoor dat 

je in orde bent. Een duidelijke prijs-
aanduiding zal ook nieuwe klanten 
makkelijker doen binnenkomen. 
Zij weten dan wat ze kunnen verwachten.



SCHRIJF U IN VOOR 
DE MAQUILLAGE-

WEDSTRIJD 
ESTETIKA LENTE 2019

PERSOONLIJK INSCHRIJVINGSFORMULIER
VOOR DE MAQUILLAGEWEDSTRIJD
TER GELEGENHEID VAN ESTETIKA LENTE 2019

Naam:  ___________________________________________________________________________________

Adres: ____________________________________________________________________________________

Postnr.: _____________________ Plaats:  ___________________________________________________

Tel.: _______________________________________________________________________________________

Ik schrijf mij in voor de volgende categorie:
¨ a. avond- en fantasiemaquillage ¨ b. facepainting 
¨ c. bodypainting en grime 

Ik ben lid / geen lid van B.V. Besko (schrappen wat niet past)

Het inschrijvingsgeld van € 5,00 of € 10,00  
stort ik op rek. IBAN BE13-4344-1941-2139 t.n.v. B.V. BESKO
Inschrijvingsformulier terug sturen naar: SECRETARIAAT B.V. BESKO,  
BELPAIRESTRAAT 6, 2600 BERCHEM – Fax 03 281 33 96

Wilt u meedoen met de maquillagewedstrijd, vul dan  onderstaand 
inschrijvingsformulier in en stuur het uiterlijk  tegen 8 maart 2019 
naar ons op.

Meer dan e 2.500 aan prijzen
Er zijn 3 categorieën en voor iedere deelnemer is een prijs voorzien.
Voor de winnaars is per categorie de 1e prijs: e 250 + speciale Besko-award
Bovendien is er een speciale prijs van de Jury.
Dit zijn de categorieën waarvoor je je kunt inschrijven:
a) avond- en fantasiemaquillage 
b) facepainting (min. 70 % v.h. gelaat beschilderd) 
c) bodypainting en grime
Schrijf je snel in, want het totale aantal deelnemers is beperkt.

REGLEMENT MAQUILLAGEWEDSTRIJD
1. Onderwerpen:
 a. avond- en fantasiemaquillage 

b. facepainting (minimaal 70 % van het gelaat beschilderd)
 c. bodypainting en grime 
2. Aanvang wedstrijd: zaterdag 23 maart 2019 om 12.00 u.
 Werktijd: body-painting: 2.30 u. / anderen: 2 u.
3. De modellen worden door de deelnemer meegebracht. 

Zij moeten bij het begin van de wedstrijd ontschminkt zijn 
(behalve voor de bodypainting).

4. De haartooi mag vooraf in orde gebracht worden. 
Kleding en accessoires zijn aangepast aan de gekozen maquillage.

5. De inschrijvingsprijs bedraagt:
 a)  voor leden BESKO vzw en leerlingen van de aangesloten  scholen: e 5
 b) voor niet-leden: e 10.
6. De jury bestaat uit personen uit het vak. 

De beslissing van de jury is niet betwistbaar.
7. Er is een eerste prijs per categorie en een speciale prijs van de jury.
 Voor alle deelnemers zijn er prijzen voorzien.
8. De modellen moeten geschminkt blijven tot na de prijsuitreiking.
9. Het is belangrijk u in de juiste categorie in te schrijven.
10. Men schrijft in op naam en niet per groep.
11. Iedere deelnemer tekent het formulier publicatierecht foto's aan Besko vzw.
12. Ieder model neemt deel aan de rondgang door de beurs.

Inschrijven met vermelding categorie, naam en telefoonnummer, 
door storting van het verschuldigde bedrag op rekening van Besko vzw:
IBAN BE13-4344-1941-2139 – BIC KREDBEBB

Maquillagewedstrijd
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Voor u gelezen in de pers…
BMI
Men slaat ons geregeld om de oren met weetjes over BMI. 
Het Laatste Nieuws, dat dan weer zijn info haalde bij goed-
gevoel.be, geeft 5 ochtendgewoontes die ervoor zorgen 
dat je niet (!) de gewenste kilo’s kwijt geraakt. HLN schrijft 
letterlijk ‘de grootste fout die mensen maken, wanneer ze 
proberen om gewicht te verliezen, is namelijk hun dag op 
een verkeerde manier starten’. Ik laat het aan u over om 
uit te maken of dat inderdaad de ‘grootste’ fout’ is (ik kan 
er in ieder geval nog wel wat andere bedenken), hier volgt 
hun lijstje: 
1. Je slaapt te veel. We wisten al dat te weinig slaap 

nefast is voor je gewicht, maar ook te lang slapen (meer 
dan 10u per nacht) blijkt invloed te hebben op je BMI 
(lees: je loopt risico op een hoger BMI).

2. Je laat te weinig licht binnen ’s morgens. Volgens 
Amerikaans onderzoek hebben mensen die zonlicht, en 
bij afwezigheid daarvan, daglicht binnen laten, een lager 
BMI dan zij die in het donker blijven ’s morgens. En dat 
ongeacht wat ze eten. 

3. Je maakt je bed niet op. Een opgemaakt bed doe je 
beter slapen en wie beter slaapt, heeft een lager BMI, 
dat is de redenering hierachter. Persoonlijk slaap ik ook 
goed in een niet opgemaakt bed J.

4. Je gaat niet op de weegschaal staan. Nogal logisch, dan 
weet je ook niet of je bijgekomen bent, en ga je dus ook 
niet zo gauw iets aan je gewicht doen. 

Je slaat je ontbijt over. Men gaat ervan uit dat je dan gedu-
rende de hele dag zoetigheid en andere ongezonde 
producten gaat binnenslaan, wat dan weer een negatief 
resultaat heeft op je BMI. 

Besluit: verander je ochtendgewoontes en je BMI (of niet 
natuurlijk) 

BRR
Als we het over de ochtend hebben in het vorige stukje, 
kunnen we het even goed even over de nacht hebben. 
Er bestaat een mogelijkheid af te vallen tijdens je slaap. 
Geen kilo’s, maar alle beetjes helpen, zo vlooide HLN uit op 
aangeven van goedgevoel.be. Wetenschappelijk onderzoek 
(welk anders?) resulteerde in de wetenschap dat slapen 
in een temperatuur tussen 15.5 en 19.4 graden Celsius 
het metabolisme een boost geeft. Er zouden maar liefst 
7% meer calorieën verbrand worden dan wie slaapt in een 
warme kamer. Let wel: die 7% komen volgens HLN overeen 
met 33 Kcal per nacht of 12000 extra verbrande calorieën 
per jaar. Ik vermoed dat dit 12000 Kcal moet zijn, voor min-
der draai ik de verwarming niet lager (gesteld dat ik een 
radiator op de slaapkamer had staan). Voor de zekerheid 
ga ik nog even op zoek naar het onderscheid tussen kcal 
en cal. 

(K)Cal
Een functioneel weetje, dat de redactie van HLN misschien 
kan gebruiken, vonden we in Libelle. Calorieën, kilocalo-
rieën en joules, het zijn alle termen die de voedselinname 
meten. Wat betekenen ze? (En worden ze juist uitgelegd?)
•  1 kilocalorie = 1000 calorieën. Kcal en cal zijn eenheden 

van energie (van het Latijnse calor, warmte). De termen 
kilocalorie en calorie worden door elkaar gebruikt. Met 
calorieën worden dus eigenlijk kilocalorieën bedoeld 
(Hier moet toch een woordje uitleg bij, veronderstel ik…
zie dus bij P.S.). Het is vergelijkbaar met de verhoudingen 
tussen 1000 gram en 1 kilogram, of 1000 centimeter en 
1 kilometer. (???? Ook bij Libelle kunnen ze niet tellen, 
lijkt me, 1000 cm is toch 10 meter)

•  In de wetenschap wordt de nieuwe term joules gebruikt, 
maar omdat calorieën zo ingeburgerd zijn, zal je op 
verpakkingen nog beide termen zien staan. Als je kiloca-
lorieën (kcal) wilt omzetten in de nieuwe kilojoules (kJ) 
vermenigvuldig je met 4,18. Joule is dus eigenlijk een 
nieuwe, wetenschappelijke term voor kilocalorieën. (niet 
dus, joule is een nieuwe term voor calorie)

P.S.
Voor de duidelijkheid over kcal en calorieën, joule, hieronder de 
definitie van Wikipedia, toch een referentiepunt, lijkt me. Want als 
je met calorieën, kilocalorieën bedoelt, zijn we niet op weg om de 
‘klare taal’ prijs te verdienen
De calorie (van Lat. calor, warmte) is een verouderde eenheid voor 
energie of warmte. De calorie is officieel vervangen door de joule, 
maar vooral in de voedingsindustrie is de calorie een nog veelge-
bruikte maat voor een hoeveelheid energie.
Eén calorie is de hoeveelheid energie die nodig is om één gram 
zuiver water één kelvin (of 1 graad Celsius) te verwarmen. Dit is erg 
weinig, daarom wordt vaak de kilocalorie, afgekort kcal, gebruikt. 
Dit is de hoeveelheid energie die nodig is om één kilogram water 
één graad Celsius te verwarmen. Tegenwoordig wordt energie in het 
SI-stelsel in joule uitgedrukt. 1 calorie = 4,1868 joule = 1,163 mWh.
In diëten en dergelijke gebruikt men soms de benaming calorie 
voor kilocalorie, wat zeer begrijpelijk voor verwarring zorgt. In de 
voedingswaardeberekening en bij diëten wordt de kilocalorie nog 
veel gebruikt hoewel hij langzaam maar zeker door de kJ wordt 
verdrongen. Overigens wordt in dieetprogramma's en calorieënta-
bellen weleens de waarde van 1 kcal = 4,184 kJ = 1,162 Wh aan-
gehouden. Dit is echter de waarde van de thermochemische calorie. 
Praktisch merkbare gevolgen heeft dit echter niet. 



Belg isch Kampioenschap Nai l  Ar t  2019
Zondag 24 maart 2019, tijdens vakbeurs Estetika in Brussels EXPO, krijg 
je de kans om in tweeënhalf uur jouw mooiste design te maken tijdens 
het Belgisch Kampioenschap Nail Art. De competitie wordt georganiseerd 
door Nail Design Magazine, BESKO en IJV-IFAS. De inschrijfkosten* 
bedragen € 95,00. Leden van BESKO en abonnees van Nail Design 
Magazine betalen slechts € 47,50. Inschrijven kan via 
www.naildesign-magazine.nl.

Vr i j  thema
Het thema voor de competitie is vrij en mag je dus zelf bepalen. Uiteraard 
zijn er wel voorwaarden aan verbonden. Zo mogen bloemen maximaal 
tien procent van het geheel uitmaken. Je thema moet een naam hebben 
en vermeld worden in een getypte beschrijving die je tijdens de registratie 
inlevert bij de wedstrijdleiding. Hierbij omschrijf je ook welke materialen je 
gebruikt bij het design en hoe het thema is uitgewerkt. Let op: zet geen 
namen in je beschrijvingen: zowel je eigen naam of merknamen laat je 
achterwege!

Twee of  dr ie d iv is ies?
Je kunt meedoen in de beginners- en gevorderdendivisie. Op het moment 
dat we dit schrijven word gekeken of we vanaf 2019 ook nog een derde 
Masterdivisie gaan toevoegen. Wil je weten in welke divisie je valt en of 
we inderdaad een Masterdivisie hebben, kijk snel op onze website voor 
de reglementen en het inschrijvingsformulier.

In ternat iona le deelnemers
Internationale deelnemers (van buiten België) kunnen ook meedoen aan 
de wedstrijd, maar kunnen niet meedingen naar de prijzen. Ook zijn 
er voor hen geen verschillende divisies. Bij minimaal vijf internationale 
deelnemers wordt er wel een aparte beker beschikbaar gesteld.

Benelux Kampioenschap Ai rbrush 2019
Zondag 24 maart wordt ook het Benelux Kampioenschap Airbrush 
gehouden, georganiseerd door Nail Design Magazine, BESKO en IJV-IFAS. 
Het strijdtoneel is vakbeurs Estetika in Brussels EXPO. Wil jij graag jouw 
kwaliteiten laten zien? Geef je dan op via www.naildesign-magazine.nl. 
Er is zowel een beginners- als een gevorderdencategorie. Je krijgt 
anderhalf uur de tijd om een perfect Airbrush-design te maken. Het 
thema is vrij. Wel kun je natuurlijk extra punten behalen voor het gebruik 
van meerdere technieken. De inschrijfkosten* bedragen € 95,00. Ben je 
abonnee van Nail Design Magazine of lid van BESKO? Dan betaal je maar 
€ 47,50. Iedereen mag meedoen, ongeacht je nationaliteit. Echter: alleen 
deelnemers met de Nederlandse, Belgische of Luxemburgse nationaliteit 
kunnen winnen. Het reglement en het inschrijff ormulier zijn beschikbaar op 
de website van Nail Design Magazine: www.naildesign-magazine.nl. 

Het BK Nail Art en het Benelux Kampioenschap Airbrush worden 
op dezelfde dag gehouden: zondag 24 maart 2019. De defi nitieve 
aanvangstijden volgen op een later moment. 

*Alle inschrijfkosten zijn exclusief btw. <<<

Wedstrijden Estetika

Schrijf je in!
Daag jezelf uit!

Wedstrijden Es tetika

Jij doet toch ook mee?

De winnende nagels van het Benelux 

Kampioenschap Soak-off Polish 2014.

Zondag 4 oktober is het weer zover, je kunt dan tijdens Estetika Herfst 2015 weer meedoen aan het 

Benelux Kampioenschap Soak-off Polish 2015 en het Belgisch Kampioenschap French Manicure 2015. 

Deze wedstrijden worden georganiseerd door Beauty Media Group BV, uitgever van Nail Design Magazine 

en Beauty Wellness Magazine en mede mogelijk gemaakt door BESKO en IJV/IFAS.

Benelux Kampioenschap Soak-off Polish 2015
Belgische Kampioenschappen French Manicure 2015

Belgisch Kampioenschap French Manicure 2015
Alle Belgische nagelstylisten mogen laten zien wat 

ze kunnen tijdens Estetika Herfst, op het Belgisch 

Kampioenschap French Manicure. Ook deelnemers 

uit Nederland en andere landen kunnen meedoen. 

Bij minimaal vijf internationale deelnemers wordt er een mooie beker 

ter beschikking gesteld voor beste internationale deelnemer. Dus... 

iedereen kan meedoen. De kosten voor deelname bedragen € 95,00 

of € 47,50 als abonnee van Nail Design Magazine of als lid van 

BESKO. Voor de reglementen en het inschrijfformulier kijk je op 

www.naildesign-magazine.nl. Doe ook mee en schrijf je in!

Benelux Kampioenschap Soak-off Polish 2015
Schrijf je nu in voor het Benelux Kampioenschap 

Soak-off Polish 2015! Deze wedstrijd vindt plaats 

op zondag 4 oktober in Brussels EXPO, tijdens 

beautyvakbeurs Estetika. De opdracht voor de 

Benelux Soak-Off Polish Wedstrijd 2015 is het aanbrengen van 

een soak-off gel of soak-off gel polish (gel-nagellak), volgens een 

professioneel systeem naar keuze, van om het even welk merk. Durf 

jij de uitdaging aan te gaan? Ook als schoonheidsspecialist kun je 

natuurlijk meedoen. De kosten voor deelname bedragen € 70,00, als 

abonnee van Nail Design Magazine of Beauty Wellness Magazine of 

als lid van BESKO betaal je slechts € 35,00. Voor de reglementen en 

het inschrijfformulier kijk je op www.naildesign-magazine.nl. Doe ook 

mee en schrijf je in!

De winnende nagels van het Benelux 

het inschrijfformulier kijk je op www.naildesign-magazine.nlwww.naildesign-magazine.nl

mee en schrijf je in!
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Nikita van Damme, winnaar divisie gevorderden

De winnaars van de 
beginnersdivisie:

v.l.n.r. Eulalie Petiniot, 
Debbie Vandebergh, 

Anais Cully

Creatie van de winnaar in de beginnersdivisie: Eulalie Petiniot

Debbie Vandebergh, 
Anais Cully

Creatie van de winnaar in de beginnersdivisie: Eulalie Petiniot

Wedstrijden Es tetika

Jij doet toch ook mee?

De winnende nagels van het Benelux 

Kampioenschap Soak-off Polish 2014.

Zondag 4 oktober is het weer zover, je kunt dan tijdens Estetika Herfst 2015 weer meedoen aan het 

Benelux Kampioenschap Soak-off Polish 2015 en het Belgisch Kampioenschap French Manicure 2015. 

Deze wedstrijden worden georganiseerd door Beauty Media Group BV, uitgever van Nail Design Magazine 

en Beauty Wellness Magazine en mede mogelijk gemaakt door BESKO en IJV/IFAS.

Benelux Kampioenschap Soak-off Polish 2015
Belgische Kampioenschappen French Manicure 2015

Belgisch Kampioenschap French Manicure 2015
Alle Belgische nagelstylisten mogen laten zien wat 

ze kunnen tijdens Estetika Herfst, op het Belgisch 

Kampioenschap French Manicure. Ook deelnemers 

uit Nederland en andere landen kunnen meedoen. 

Bij minimaal vijf internationale deelnemers wordt er een mooie beker 

ter beschikking gesteld voor beste internationale deelnemer. Dus... 

iedereen kan meedoen. De kosten voor deelname bedragen € 95,00 

of € 47,50 als abonnee van Nail Design Magazine of als lid van 

BESKO. Voor de reglementen en het inschrijfformulier kijk je op 

www.naildesign-magazine.nl. Doe ook mee en schrijf je in!
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Schrijf je nu in voor het Benelux Kampioenschap 

Soak-off Polish 2015! Deze wedstrijd vindt plaats 

op zondag 4 oktober in Brussels EXPO, tijdens 

beautyvakbeurs Estetika. De opdracht voor de 

Benelux Soak-Off Polish Wedstrijd 2015 is het aanbrengen van 

een soak-off gel of soak-off gel polish (gel-nagellak), volgens een 

professioneel systeem naar keuze, van om het even welk merk. Durf 

jij de uitdaging aan te gaan? Ook als schoonheidsspecialist kun je 

natuurlijk meedoen. De kosten voor deelname bedragen € 70,00, als 

abonnee van Nail Design Magazine of Beauty Wellness Magazine of 

als lid van BESKO betaal je slechts € 35,00. Voor de reglementen en 

het inschrijfformulier kijk je op www.naildesign-magazine.nl. Doe ook 

mee en schrijf je in!
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Hét feest van Beauty & 
Wellness
Prachtige afsluiting van de verkiezing van de Schoonheidsspecialiste van het Jaar 
2019 in diverse categorieën.

De traditie wordt onverminderd voortgezet. Na de 
succesvolle eerste editie van vorig jaar verzamelde 
het kruim van de Vlaamse Beauty & Wellness Sector 
op zaterdag 17 november aan de Boomsesteenweg 
in Schelle in de riante feestzalen van San Marco 
Village. Nagenoeg 150 deelnemers genoten er, na 
de spannende strijd die eraan voorafging, van een 
onvergetelijke avond rond de uitreiking van de fel 
begeerde eretitel van ‘Schoonheidsspecialiste en 
Schoonheidssalon van het jaar 2019’. 

Schoonheid staat centraal

Initiatiefnemer Ronny Van Cutsem, zaakvoerder van 
het PR- en Communicatiebureau Sonar Media ver-
gastte de aanwezigen op een onvergetelijke feest-
avond boordevol culinaire verwennerij, verrassende 
acts en stijlvolle presentaties. Op haar eigen schit-
terende wijze praatte Gina Lisa de opeenvolgende 
acts aan elkaar, terwijl de talentvolle zangeres Kim 
De Jonghe voor de nodige ambiance zorgde. 

26 REDACTIONEEL

Ook dit jaar werd heel de avond omkaderd door de 
aanwezigheid van partners, merken en prominenten 
uit de schoonheidsbranche. 
Opgemerkt was ongetwijfeld de ruime delegatie 
van het Besko-team – de Beroepsvereniging van 
Schoonheidsspecialisten – die, aangevoerd door 
voorzitter John Boeckx, aan de eretafels had plaats-
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genomen. Alle genomineerden kregen het lidmaat-
schap van de beroepsvereniging en de winnaars 
zelfs de Besko Award. 
Na een jaar van selectie van genomineerden, opvol-
ging en beoordeling door een vakjury vormde de 
plechtige prijsuitreiking ongetwijfeld de kroon op het 
werk voor de winnaars van deze unieke wedstrijdfor-
mule.

Veel opkomend talent

Met de toevoeging van een nieuwe categorie 
‘Starters’ viel de klemtoon bij het wedstrijdgebeuren 
op een opvallende aanwezigheid van jong, opko-
mend talent. 
Alle genomineerden gaven de aanwezigen een door-
tastende inkijk in hun activiteit en de beleving van 
het wedstrijdgebeuren.

De genomineerden waren:

Categorie Starters:
Nina Dewael (Bella Nina) uit Sint-Niklaas
Rani Wijnant (Esthetiek Rani) uit Lennik 
Elise Vandersmissen (Younique) uit Wechelderzande 

Categorie ‘Schoonheidsspecialiste – eenmanszaak’: 
Wanda Van Oeffelen (Allure Skincare) uit Wuustwezel
Katrien Sterckx (Skin Esthetiek) uit Tervuren 
Claudia Nuyts (Beauty Zen House) uit Sint-Job-in 
’t Goor

Categorie ‘Schoonheidssalon van het jaar – 
met personeel’ 
Peggy Lemmens (Harmony Concept) uit Rillaar 
Cynthia Pauwels (Schoonheidssalon Parfuma) uit 
Antwerpen 
Ann Tielens (Instituut Ann Tielens) uit Diest 

27
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Waardige en vaardige ambassadrices

Na een verhelderende inkijk door Stephanie Vanlede, 
winnares van vorig jaar, waarbij zij schetste dat 
de titel voor haar een mijlpaal betekende in haar 
carrière en meteen, onder meer dank zij de naam-
bekendheid die ze ermee verwierf, zorgde voor een 
opmerkelijke omzetstijging, zaten de kandidates 
ongeduldig op het puntje van hun stoel om kennis te 
nemen van het juryverdict. 
Na het symbolisch tromgeroffel was het ‘moment 
suprème’ eindelijk aangebroken en mochten de win-
naars, dankzij de talrijke sponsors, een gulle prijzen-
regen in ontvangst nemen. 

Peggy Lemmens ging, samen met haar team, naar 
huis met de titel van ‘Schoonheidsspecialiste van het 
Jaar – met personeel 2019’,

Wanda Van Oeffelen mocht de titel van ‘Schoon
heids specialiste van het jaar – éénmanszaak 2019’ 
in ontvangst nemen.

Nina Dewael veroverde de titel van 
‘Schoonheidsspecialiste van het jaar – Starter 2019’.

Met een ’dikke proficiat’ kijken wij alvast reeds ver-
langend uit naar de editie van volgend jaar. 

REDACTIONEEL



ERGONOMIE
RISKTRAINER
voor de SCHOONHEIDSSPECIALIST

Schoonheidsspecialist: een manueel 
en lichamelijk intensief beroep
 
Werkgerelateerde lichamelijke klachten komen veel voor in 
de sector. De meeste schoonheidsspecialisten aanvaarden de 
klachten en werken door. Het lijkt wel of het bij het beroep 
hoort. Het menselijk lichaam heeft een groot aanpassings
vermogen, maar toch zullen er bij het negeren van de ergono
mische principes met de tijd klachten opduiken. Een schoon
heidsspecialist kan na een drukke werkdag klagen over pijn en 
vermoeidheid. 

MUSCULOSKELETALE AANDOENINGEN (MSA)

AANGEPASTE WERKOMGEVING

Preventie
 
Om MSA te voorkomen, is het belangrijk dat de schoonheids
specialist kan rekenen op een aangepaste werkomgeving, 
zowel op praktisch (aanpasbaar materiaal) als op organisa-
torisch vlak (dienstregeling, werklast, afwisselende taken).  
Men dient zich correct in te lichten over musculoskeletale aan
doeningen. Een vroegtijdige diagnose bevordert de behan
deling van het probleem waardoor men sneller het werk kan 
hervatten. 

EEN MOEILIJKE DOORGANG, PLAATSGEBREK EN 
WANORDE VERHOGEN HET RISICO OP STRUIKELEN 
EN VERPLICHTEN JE OM EEN MEER BELASTENDE 

HOUDING AAN TE NEMEN

ZO VERMINDER JE GEZONDHEIDSPROBLEMEN IN JE INSTITUUT:

 . kies voor gepast en ergonomisch materiaal (nageltafel,  
werkstoel, massagetafel/zetel met pompsysteem) 

 . houd rekening met de beschikbare ruimte en mogelijkheden 
 . zorg voor goede verlichting in het instituut
 . een goede afzuiging voorzien aan de manicuretafel
 . zorg voor een afwisseling/taakrotatie zodat je niet te veel 

dezelfde handelingen na elkaar hoeft uit te voeren 
 . voldoende rustpauzes inlassen
 . zorg voor orde op de werkplek 
 . er is voldoende ruimte op de werkplek (ruimte rond de 

zetel, massagetafel, werkstoel):  
• min. 100 cm voor de werkzone 
• min. 70 cm voor de doorgang (bv. tussen zetel en de muur) 

 . het materiaal goed onderhouden 
 . gebrekkig of defect materiaal vervangen
 . het materiaal hoger plaatsen om het buigen en onnodige 

inspanningen te vermijden bij het tillen

TIPS

RISKT-SCHOONHEIDFICHE-ERGONOMIE-WERKOMGEVING.indd   1 29/11/18   11:46
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Nieuws voor het onderwijs

Masterclass “ondernemerschap en ondernemerszin”
De leerlingen uit de opleiding schoonheidszorgen zijn 
vaak de ondernemers van morgen. Hoe begeleiden wij als 
leerkracht hen hierin. Door de afschaffing van het attest 
bedrijfsbeheer moeten we ons hierop voorbereiden. In 
samenwerking met Unizo voorzien we een tweedaagse 
opleiding om met ondernemerschap en ondernemerszin aan 
de slag te gaan. Doel is ook om ervaring uit te wisselen. 
Deze tweedaagse is voor leerkrachten schoonheidszorgen 
en bedrijfsbeheer/ondernemerstraject, maar ook de col-
lega’s haarzorg zijn welkom.

28 en 29 maart 2019 in de Update Academy – Heusden-
Zolder

Estetika Maquillagewedstrijd zaterdag 23 maart 
2019
Nieuw dit schooljaar is enkel een maquillagewedstrijd 
tijdens de Estetika Lente editie. Dit geeft je als leerkracht 
voldoende voorbereidingstijd om je leerlingen hierin te 
ondersteunen. Ook de nagelwedstrijden verschuiven naar 
de lente beurs.

Startersdagen 2019
Zoals elk jaar organiseren we de startersdagen voor de 
leerlingen van het laatste jaar van alle Vlaamse scholen/
campussen schoonheidszorgen. Noteer de data alvast in je 
agenda en verdere info volgt in de loop van het schooljaar.

6 mei in Roeselare
8 mei in Antwerpen

Maquillagewedstrijd voor scholen georganiseerd 
door “Atheneum Lier campus Louis Zimmer”
Op maandag 18/03/19 organiseren ze de jaarlijkse make-
up wedstrijd voor scholen (3de graad) met volgende cate-
gorieën: avond make-up, facepainting en bodypainting. 
Noteer alvast deze datum in jullie agenda en meer info 
volgt nog.

Voor alle informatie en inschrijvingen kan je terecht op 
info@besko.be of sofieleyten@besko.be

Risktrainer opleiding voor leerkrachten in Coach 
Roeselare
Op 15 november organiseerde Besko voor het eerst een 
Risktrainer-opleiding voor leerkrachten schoonheidszorgen 
in Coach Roeselare. Tijdens deze dag kwamen de risico’s 
van tewerkstelling in de sector aan bod en werden er 
bruikbare tips gedeeld om aan preventie te doen. De deel-
nemers kregen ook advies over hoe ze de Risktrainer op 
een interactieve manier kunnen integreren in hun lessen. 
Uit de evaluaties bleek dat de aanwezige leerkrachten 
zeer positief waren over deze Risktrainer-opleiding. Dankzij 
de interactieve manier van lesgeven wordt er veel in dia-
loog gegaan, waardoor de deelnemers konden leren van 
elkaars ervaringen. De leerkrachten keerden ten slotte niet 
met lege handen naar huis: ze kregen didactisch materiaal 
mee, alsook de presentatie die werd gegeven tijdens de 
opleiding. Ideaal om die te gebruiken in hun eigen klas! 
We willen de leerkrachten bedanken voor hun interesse. 
Dankzij hun motivatie werd deze Risktrainer-opleiding een 
heus succes. De volgende opleiding staat gepland op 11 
december in Coach Antwerpen. Op aanvraag plannen we 
nog extra Risktrainer-opleidingen in 2019. 

GAAN JULLIE MEE OP BEDRIJFSBEZOEK?
Graag plannen we een bedrijfsbezoek voor de leerkrachten schoonheidszorgen bij Body & Bess te Lokeren. 
We bezoeken het Belgisch bedrijf en daaraan gekoppeld wordt er een praktijkopleiding gelaatsverzorging gegeven.

20 februari 2019

Nog niet? Abonneer je dan 

nu en ontvang de eerste 8 

uitgaven van Nail Design 

Magazine én 2 uitgaven van 

Nail Art Magazine voor slechts 

€ 69,00* i.p.v. € 86,50*.

Heb jĳ  al een abonnement op het grootste en dikste 
vaktĳ dschrift voor nagelstylisten in Nederland en Vlaanderen?!

*    Alle bovenstaande bedragen zijn inclusief btw en verzendkosten.
**    De korting wordt berekend over het abonnementsbedrag 

exclusief de verzendkostentoeslag.

Abonnementen-
voordeel!

Markerkant 10 13D, NL-1316 AA Almere, T +31 (0)36 5256853

www.naildesign-magazine.nl
info@naildesign-magazine.nl

www.naildesign-magazine.fr
info@naildesign-magazine.fr

Het meest informatieve, dikste en leukste 
vakblad voor hand- en nagelverzorging!
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Le choix de la « marque »

>>> Design original : Un look métallique dans une création très chic mais quand même cool !   

Prenez un abonnement et 

payez 43,00 euros au lieu 

de 59,50 euros ! Profi tez 

de la réduction spéciale !

Action !
Le numéro 1 des revues professionnelles 
pour les soins des mains et des ongles ! 
Volumineuse, informative et chouette !

Hebe-advertentieBMG_2018.indd   1 03-12-18   16:28

Enkele reacties:  –  “Dit wist ik niet. We leren 

veel bij.” –  “Dit ga ik ook eens doen 

in mijn klas, de leerlingen 

zullen schrikken.” 
 –  “Door deze les te geven 

aan mijn leerlingen zullen 

zij het beter onthouden.” 

30
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BEAUTY 
DÜSSELDORF
Het toonaangevende branchetrefpunt voor cosmetica, nail, voet, 
wellness en spa van 29 tot en met 31 maart 2019 voor het eerst 
in vijf hallen.

Schoonheid zien en voelen! Dit is waar BEAUTY DÜSSELDORF, het toon-
aangevende trefpunt voor de branche van cosmetica, nail, voet, wellness 
en spa de vakbezoekers van 29 tot en met 31 maart 2019 voor uitno-
digt. In Düsseldorf komt de hele wereld van de professionele cosmetica 
bijeen, om informatie in te winnen over nieuwe behandelingen, produc-
ten, trends, innovaties en toekomstvisies en tevens om met elkaar van 
gedachte te wisselen. BEAUTY is dé trendbarometer van de branche. De 
beurs staat voor professionaliteit en kwaliteit en biedt de bezoekers het 
complete overzicht op de markt. Dit jaar zal naast de gebruikelijke hallen 
9 tot en met 12 ook hal 13 in het beursprogramma worden opgenomen. 
Het praktijkgeoriënteerde vakprogramma met rond de 130 evenementen 
is van uitstekende kwaliteit. Naast hoogwaardige lezingen en presenta-
ties leveren de speciale thema’s impulsen en suggesties voor de dage-
lijkse praktijk. De make-upkampioenschappen, award-uitreikingen en de 
populaire modeshow zullen ook dit jaar niet alleen spannend maar ook 
vol glamour zijn. Dankzij de vakbezoekersregistratie zijn de professionals 
onder elkaar. Bovendien biedt de exclusieve ambiance de ideale voor-
waarden voor goede gesprekken met de exposanten en een vakinhoude-
lijke ideeënuitwisseling van collega’s onder elkaar.

BEAUTY 2019: één ticket, één prijs – alles inclusief
De beurs is uitsluitend voor vakbezoekers toegankelijk. Zij kunnen zich 
vooraf op www.beauty-international.com/2130 registeren. Na registratie 
kunnen eTickets worden aangeschaft. Online gekochte tickets kosten 
38 euro (dagkaart) en 55 euro (tweedagenkaart). Aan de kassa kost 
een dagkaart 45 euro en een tweedagenkaart 60 euro. Bij de prijs van 
een ticket is alles inclusief: het bezoek aan de beurs, deelname aan het 
vakprogramma, garderobe- en bagagedepot, beursgids, kinderopvang 
en het openbaar vervoer in de regio Düsseldorf – één ticket, één prijs!

BEAUTY DÜSSELDORF is van vrijdag 29 tot en met zondag 31 maart 2019 
van 9 tot 18 uur geopend. Meer actuele informatie is te vinden op www.
beauty-international.com of via de BEAUTY-hotline +49 (0)211 4560 



De symptomen van MSA
 
MSA kunnen plots optreden maar in de meeste gevallen is het een 
geleidelijk proces. De aandoening en de gevolgen verergeren indien 
de problemen niet tijdig worden aangepakt. In het eerste stadium 
voelt de schoonheidsspecialist pijn en vermoeidheid op het einde 
van de werkdag. Ze verdwijnen na nachtrust. In het tweede stadium 
houdt de pijn aan, ook na de nachtrust, en verstoort de slaap en de 
arbeidsprestaties met korte afwezigheden als gevolg. In het derde 
stadium worden de pijn en spiervermoeidheid chronisch. Ze versto-
ren de dagelijkse activiteiten en beperken de werkprestaties.

Risicofactoren
 
Bij een rechtstaande houding wordt het hele lichaam door de rug 
gesteund. De rug vangt dus heel wat klappen op en is dus erg kwets-
baar. Elke verkeerde beweging of belastende houding kan schade 
toebrengen aan een of ander onderdeel van de rug. Een gebogen 
of gedraaid bovenlichaam is een houding die heel wat problemen 
veroorzaakt. Bij een voorovergebogen houding van de romp moeten 
de rugspieren zich hard opspannen om het evenwicht te behouden. 
Een voortdurende gebogen houding zal dus de rugspieren vermoei-
en, de tussenwervelschijven samendrukken en uitstralende rugpijn 
veroorzaken. Lang stil rechtstaan is nadelig voor de spieren, de ge-
wrichten en de bloedvaten. Het leidt tot een vermoeide rug. Een 
verkeerde belasting van de wervelkolom ter hoogte van de lenden 
kan het gevolg zijn van een verkeerde hoogte van de kruk waardoor 
de schoonheidsspecialist steeds voorovergebogen moet zitten.

TIPS VOOR EEN GOEDE HOUDING BIJ DIVERSE TAKEN:

 . het bekken kantelen
 . de schouders naar achteren houden
 . de buikspieren aanspannen
 . de reikafstand beperken: bij het werken niet te ver 

voorover buigen (kromme rug)
 . de massagetafel, -zetel, werkstoel e.d. steeds op de 

juiste hoogte instellen
 . dicht bij de klant werken, maar ook niet te dicht  

(holle rug)
 . altijd recht tegenover de klant staan en niet met een 

gedraaid bovenlichaam
 . zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de last 

over het steunvlak van het lichaam 
 . op een werkstoel of taboeret zonder verstelbare 

lendensteun is het best ‘actief’ te zitten, d.w.z. met 
aangespannen buikspieren zodat de rug wordt  
rechtgehouden

TIPS

FITNESSTRAINING EN AANGEPASTE GYMNASTIEK 
BEVORDEREN DE LICHAAMSHOUDING. 

REGELMATIG BEWEGEN WORDT AANZIEN ALS 
ÉÉN VAN DE BELANGRIJKSTE FACTOREN IN 

PREVENTIE. DE WORK (IT) OUT OEFENINGEN DOE 
JE GEMAKKELIJK IN HET INSTITUUT, TUSSEN 2 

KLANTEN DOOR, OF TIJDENS DE PAUZE.

ERGONOMIE
RISKTRAINER
voor de SCHOONHEIDSSPECIALIST

MUSCULOSKELETALE AANDOENINGEN (MSA)

DE RUG
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INTERMEDI: master in de nattechniek
Jetspray LCD

Mya

Masterspray  Premium Captive Masterspray         PRO

compact-ts

Showroom Drongen
Booiebos 6A
9031 Drongen
T 09 227 90 15
F 09 227 90 16
intermedi@telenet.be 

Showroom Harelbeke
Kortrijksesteenweg 325
8530 Harelbeke
T 056 72 89 21 
F 056 72 89 22
info@intermedi.be 

Ontdek het volledige gamma:
• intermedi.be » Pedicure » Freesapparaten
• euroclinic-podologische-unit.be
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De laatste Hebe's kunt u ook zien op de website www.hebe.be

 Hebe 120 artikelen
–  Silanolen: organisch 

 silicium voor een multi-
actieve huidverzorging

–  Plan en exposanten 
 Estetika Herfst 2011

–  Halloween make-up … 
het feest kan beginnen

–		Voetreflexologie	en	de	
schoonheidsspecialist

 Hebe 123 artikelen
–  Laser, ipl-ontharing, witten 

van tanden? 
–  Nieuw logo van Besko
–  Cosmetica in harmonie 
met	epidermis	en	huidflora

–   Estetika Lente
–   Winnaars maquillagewed-

strijd Estetika Lente 2012
–  De diabetesvoet
–  93 kunstwerken op één 

loper
–  Gelnagels: een hype of 

een blijver?
–  Colours, dé trend in de 

zomer make-up

 Hebe 126 artikelen
–  De hersenen-huid con-

nectie
–  Plan en lijst exposanten 

van Estetika Lente 2013
–  Trends Lente-Zomer 

2013 (make-up)
–  Onychomycose - voet-

schimmel
 

 Hebe 129 artikelen
–  Ondertekening globaal 

onderwijsconvenant 
esthetiek

–  Samenstelling en dermo-
cosmetische impact van 
parfum

–  Gezondheidsraad 
verwerpt	fish	pedicure	
therapy

–  Verslag 9e symposium 
voor schoonheidsspecia-
listen

–  Verslag Estetika Herfst 
2014

–...

 Hebe 132 artikelen
–  Fytocosmetische activi-

teit uit macro-algen
–  Plan en lijst exposanten 

Estetika Herfst 2014
–  Semi-permanente 

make-up
–  Een gratis App om de 

ernst van psoriasis te 
meten

–  Grote cosmeticatest…  
en wat met de schoon-
heidsspecialistes?

 Hebe 121 artikelen
–  In de ban van de roos
–  Geneeskundige dagen 

 Antwerpen
–  Schoonheidsspecia-

list voor gesteld in het 
 Beroepenhuis

–  Estetika Herfst, waar de 
zomer de winter ontmoet

–  Wintertijd .... Feesttijd
–  Voor u gelezen in de pers
 

 Hebe 124 artikelen
–  Dermato-cosmetische 

 behandeling van acne
–  Erik Wullaert (1951-2012)
–  Plan en lijst exposanten 

van Estetika Herfst 2012
–  Belgisch kampioenschap 

French Manicure 2012
–  Halloween (make-up)

Hebe 127 artikelen
–  Fyto-actieve cosmetica
–  9e Symposium voor 

schoonheidsspecialisten
–  Natural face-lifting
–  Denise Grésiac has got 

talent en beweest dat
–  Besko startersdag
–  Verslag Estetika lente 

2013
–  Winnaars maquillagewed-

strijd Estetika lente 
–  Eeuwenoude epilatietech-

nieken worden weer trendy

 Hebe 130 artikelen
–  Depigmenteren van een 

stralende egale teint
–  Plan en lijst exposanten 

Estetika Lente 2014
–  Carnavalkriebels, halfvas-

ten, kinderfeestjes…
–  Cryo sauna

 Hebe 131 artikelen
–  Het totaalconcept van BB- 

en CC-crèmes
–  77 kunstwerken op 

1 podium…
–  Verslag Estetika Lente
–  Winnaars Maquillagewed-

strijd Estetika Lente 2014
–  Sun, Sea & Party Make-up
–  Afvallen door middel van 

injecties

 Hebe 133 artikelen
–  Essentie en evolutie 

van cosmeceutica
–  10e Symposium voor 

schoonheidsspecialisten
–  Verslag Estetika Herfst 

2014
–  Winnaars Maquillage-

wedstrijd Estetika Herfst 
2014

–  Make-up en verzorging 
van de (donkere) 
 Afrikaanse huid

–  Winter! Enkele tips om 
deze gezond met een 
zachte huid door te 
komen

 Hebe 134 artikelen
–  Plantaardige en minerale 

oliën voor een satijnzachte 
huid

–  Plan en lijst exposanten 
Estetika Lente 2015

–  Zonnebanken? 
Een probleem

–  Koninklijk Besluit  geldend 
voor de uitbating van een 
zonne centrum

 Hebe 122 artikelen
–  Cosmetische behande-

lingen van cellulite
–  De toekomstvoorspeller
–  Plan en lijst exposanten 

 Estetika Lente 2012
–  Nieuw op Estetika: 

Belgische kampioen-
schappen “Nail Art 
2012”

–  Facepainting tricks

 Hebe 125 artikelen
–  Functionele antiaging met 

huiseigen vitamines
–  Psoriasis... voel je wel-

kom!
–  Verslag Estetika herfst 

2012
–  Winnaars maquillagewed-

strijd Estetika Herfst
–  Schitterend de feestdagen 

tegemoet (make-up)

 Hebe 128 artikelen
–  Cosmetische logica 

contra veroudering.
–  Plan en lijst exposanten 

Estetika Herfst 2013
–  Make-Up trends herfst-

winter 2013-2014
–  Wat verdien je als 

schoonheidsspecialist-
werknemer?

Enkele interessante Hebes gemist?
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De laatste Hebe's kunt u ook zien op de website www.hebe.be

 Hebe 135 artikelen
–  Functionele basisingre-

diënten van plantaardige 
oorsprong

–  Startersdag Besko
–  Verslag Estetika Lente 2015
–  Winnaars Maquillagewed-

strijd Estetika Lente 2015
–  Voor de 35ste maal onbe-

grensde kunst bij “Denise 
Grésiac”

–  Bye, bye schimmels, hello 
zomer!

–  Belgisch kampioenschap 
Nail Art en Airbrush op de 
nagels

 Hebe 138 artikelen
–  De functionele meer-

waarde van serums
–  De kleur van het jaar
–  Esthetische genees-

kunde in de lift
–  Grote cosmeticatest …  

 Hebe 141 artikelen
–  Aspecten en esthetische 

behandeling van cellulite
–  Overuren in uw salon: 

Wat moet u zeker 
weten?

–  Verslag Estetika Herfst 
Estetika Lente 2016 plan 
en exposanten

–  Winnaars maquillage-
wedstrijd Estetika Herfst

–  Winnaars Belgische 
nagelkampioenschappen

–  Make-up trends Winter 
2016-2017

Hebe 144 artikelen
–  Actieve variaties op het 

thema retinol
–  Uw schoonheid in veilige 

handen
–  Plan en lijst exposanten 

Estetika Herfst 2017
–  Make-up directions voor de 

herfst/winter  2017/18

 Hebe 146 artikelen
–  Sensoriële interactie en 

beleving van cosmetica
–  Eten dat rimpels veroorzaakt…
–  Wat betekent GDPR voor 

uw instituut
–  Hoogdag in mei voor de 

school “Denise Grésiac”
–  Nieuws uit het onderwijs
–  Verslag Estetika Lente ’18
–  Fruitzuur peelings en che-

mische peelings
–  Startersdagen voor de 

toekomstige schoonheids-
specialisten

–  Zonnebank in je instituut... 
bijna onmogelijk door de 
nieuwe regelgeving

 Hebe 136 artikelen
–  Sublieme lippen met iconi-

sche lipstick en gloss
–  Plan en lijst exposanten 

Estetika Herfst 2015
–  Gevoelige huid
–  Hoe bereken je de kostprijs 

van een behandeling

 Hebe 139 artikelen
–  Zalig baden en royaal 

verzorgen
–  Verslag nagelwedstrijd 

Estetika Herfst
–  Winnaars maquillagewed-

strijd Estetika Herfst
–  Estetika Lente 2016 plan 

en exposanten
–  Tussen huidveroudering 

en vampieren
–  Opbouwen digitaal 

klantengetrouwheidspro-
gramma

 Hebe 142 artikelen
–  Vitale huidprotectie via 

epigenetica
–  OPGEPAST: voor iedereen 

die een zonnecentrum 
uitbaat

–  Plan en lijst exposanten 
Estetika Lente 2017

–  Wereldprimeur: goede 
bacteriën ten dienste van 
onze huid!

–  Wat is de toekomst van de 
schoonheidsspecialist?

 Hebe 145 artikelen
–  De meerwaarde van hydra-

teren bij antiveroudering
–  Probleem aan de voet: 

 Hallux Valgus
–  Verslag Estetika Herfst 

2018
–  One stroke face-painting
–  Verkiezing schoonheids-

specialist/salon van het jaar 
2018

–  Reportage Sense of Beauty 
winnares categorie salon

–  Wimpers, de kader van de 
spiegel van de ziel

–  Interview met Udo Springer

 Hebe 147 artikelen
–   Vitale huidprotectie via 

epigenetica
–  OPGEPAST: voor ieder-

een die een zonne - 
centrum uitbaat

–  Plan en lijst exposanten 
Estetika Lente 2017

–  Wereldprimeur: goede 
bacteriën ten dienste 
van onze huid!

–  Wat is de toekomst van 
de schoonheidsspecia-
list?

 Hebe 137 artikelen
–  Zalig baden en royaal 

verzorgen
–  Verslag nagelwedstrijd 

Estetika Herfst
–  Winnaars maquillage-

wedstrijd Estetika Herfst
–  Mooi op de catwalk
–  Professionele schoon-

heidsverzorging voor 
kankerpatienten

 Hebe 140 artikelen
–  Cosmetisch comfort voor 

de oogzone
–  Gezonde voedingsge-

woonten, obesitas, zin en 
onzin

–  Plan en lijst exposanten 
Estetika Herfst 2016

–  Risktrainer, leidraad om 
veilig te werken in het 
instituut

–  The 50’s. Retro Make-up

 Hebe 143 artikelen
–  De essentie van cosmeti-

sche detox
–  Overuren in uw salon: 

Wat moet u zeker weten?
–  Verslag Estetika Lente 

2017 
–  Winnaars maquillagewed-

strijd Estetika Lente
–  Winnaars Nail Art wedstrijd
–  64 kunstwerken voor 

1 ½ minuut exposure per 
stuk

–  Zomertrends 2017
–  Eindwerk leerlingen 7e jaar 

van “Denise Grésiac” 

Geen probleem, U kunt ze nog nabestellen!

U kunt bovenvermelde Hebes nog bijbestellen. 
Prijs € 2,50 per stuk.
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Klachten van de voeten
 
De meest voorkomende oorzaken van overbelasting zijn overge-
wicht, slechte schoenen, anatomische afwijkingen van de voet-
gewelven (platvoeten), verslapping van de ligamenten en verlies 
aan spierkracht. Dit heeft dikwijls pijnlijke en gezwollen voeten 
tot gevolg. 

Klachten van de benen
 
Door een slechte werking van de aderkleppen kunnen schoon-
heidsspecialisten kampen met een moeilijke bloedsomloop in 
de benen. Ze ervaren dan een zwaar gevoel en hebben pijnlijke, 
gezwollen en vermoeide benen. De aders zijn gezwollen en min 
of meer zichtbaar. De slechte werking van de aderkleppen kan 
nog worden verergerd door bv. warmte, zwaarlijvigheid, hoge 
hakken, strakke kousen die de bloedcirculatie verhinderen, wei-
nig lichaamsbeweging en zwangerschap.

Preventie 

 . niet altijd blijven stilstaan, maar af en toe rondlopen
 . rustpauzes inlassen en eventjes met de benen omhoog 

zitten na de dagtaak
 . overgewicht vermijden
 . geen spannende kledij dragen
 . geen lange warme baden of zonnebanksessies nemen
 . korte stortbaden (koud/warm) op de benen nemen
 . bij zichtbare spataders elastische steunkousen of  

panty ’s dragen

HOUD BIJ DE AANKOOP VAN SCHOENEN 
REKENING MET VOLGENDE AANBEVELINGEN:  

BIJ HET RECHTSTAAN BLIJFT, ZOWEL BIJ DE HIEL 
ALS BIJ DE TENEN, ENKELE MILLIMETERS RUIMTE 

OVER ALS AFROLRUIMTE VOOR DE TENEN.  
SCHOENEN MET EEN LAGE BREDE HAK  
(MAX. 3 CM HOOG) GEVEN EEN GOEDE 

ONDERSTEUNING

HOE KLACHTEN VAN OVERBELASTING VAN DE VOETEN 
VOORKOMEN:

 . overgewicht vermijden
 . afwisselend warme en koude voetbaden nemen
 . eventueel gebruikmaken van rubberen voetmatten  

met ribbels, bobbeltjes of balletjes, gevuld met  
een viskeuze vloeistof

 . een orthopedist raadplegen bij enig vermoeden van  
anatomische afwijkingen van het voetgewelf

 . aangepaste steunzolen zorgen voor minder belasting 
 . goede schoenen dragen is belangrijk
 . vermijd langdurig werken met hoge hak
 . verkies schoenen met isolerende en vochtwerende 

zolen met een antislipprofiel

PREVENTIE

ERGONOMIE
RISKTRAINER
voor de SCHOONHEIDSSPECIALIST

MUSCULOSKELETALE AANDOENINGEN (MSA)

DE ONDERSTE LEDEMATEN

RISKT-SCHOONHEIDFICHE-ERGONOMIE-OND LEDEMATEN.indd   1 29/11/18   11:49
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Düsseldorf, Duitsland   |   www.beauty-duesseldorf.com

29–31 maart 2019
Het belangrijkste evenement voor 
cosmetica, nail, voetverzorging, wellness en spa.

zien
schoonheid

Voor meer informatie:

Fairwise BVBA 

Hubert Frère-Orbanlaan 213 _ B-9000 Gent

T: 09 245 01 68 _ F: 09 245 01 69

info@fairwise.be
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Nationaal bestuur
 –   Voorzitter: Dhr. J. Boeckx 

Flor Alpaertstraat 4 bus 001, 2600 Berchem, Tel. 03/239 70 89
–  Erevoorzitster: Mevr. Fr. Gys-Behets 

Verbrandhofstraat 17/6, 9500 Geraardsbergen, Gsm 0478-29 74 49
–  Ondervoorzitster: Mevr. J. Berghmans 

Zandstraat 4/110, 2960 St.-Job-in-'t-Goor
–  Secretaris-penningmeester: Dhr. A. Zweers 

Esmoreitlaan 5 - bus 27, 2050 Antwerpen, Tel. 03/219 65 08
–  Leden: Mevr. S. Burms - Mevr. K. Benoot - Mevr. G. Van Noten - Mevr. K. Niedziela - 

Dhr. D. D'Hont

Dagelijks bestuur
Dhr. J. Boeckx, Voorzitter - Mevr. Gys-Behets, Erevoorzitster 
Mevr. J. Berghmans, Ondervoorzitster - Dhr. A. Zweers, Secretaris-penningmeester

Provinciale besturen
Antwerpen:
Voorzitter: Dhr. J. Boeckx 
Flor Alpaertstraat 4, 2600 Berchem, Tel. 03/239 70 89
Bestuursleden: Mevr. D. Govers - Mevr. Berghmans - Dhr. K. Hoefkens - 
Mevr. P. Monheim-Boeckx - Mevr. K. Roels-Boeckx - Mevr. E. Van Ooteghem
Brabant: 
Voorzitster: Mevr. G. Van Noten, 
Lennikseweg 31, 1700 Dilbeek, Tel. 02/569 43 14
Bestuursleden: Mevr. N. Joosen - Mevr. Fr. Gys - Mevr. K. Daniëls
Limburg:
Voorzitster: Mevr. K. Niedziela 
Begoniastraat 4, 3600 Genk - Tel. en fax 089/38 60 53
Bestuursleden: Mevr. M. Meuleners - Dhr. P. Karpez - Mevr. I. Topff
Oost-Vlaanderen:
Voorzitster: Mevr. S. Burms 
Kruisstraat 77, 9090 Melle - Gsm 0479 69 52 22 
Secretaris: Dhr. D. De Backer
Bestuursleden: Mevr. C. Baert - Mevr. R. Puylaert - Mevr. R. Vanhoyweghen
West-Vlaanderen:
Voorzitster: Mevr. K. Benoot, Patersstraat 32, 8900 Ieper, Tel. 057/20 29 28 
Secretaris: Dhr. B. Dewulf
Bestuurslid: Mevr. C. Benoot

Comité jaarbeurzen “Estetika” & congressen
Dhr. J. Boeckx - Dhr. A. Zweers

Contactcomité voor de scholen
Dhr. J. Boeckx, Mevr. S. Burms

Comité wetenschappelijke en technische inlichtingen
Dhr. D. De Backer
Computerplanning: Dhr. D. D’Hont

Samenstelling van de bestuursorganen

Beroepsvereniging 
voor bio-estetiek en cosmetologie

BON VOOR KLEINE AANKONDIGINGEN Lid nr.  _____________

Ondergetekende, naam  _______________________________________ voornaam ______________ 

straat  ________________________________________  postnr. __________ te ___________________________ 

BTW nr.  ___________________________________________________ telefoon ___________________________

BON - ADVERTENTIES: Hebe 149
GRATIS voor leden van Besko vzw,  
met lidkaart.

Tarief: € 40,- per 100 lettertekens - € 6,- per 25 bijkomende lettertekens - incl. B.T.W.
Opsturen naar afd. publiciteit Hebe, Belpairestraat 6, 2600 Berchem.
U moet pas betalen na ontvangst van de factuur.

Gevraagd

Wij zijn op zoek naar een schoonheidsspecialiste/
apotheekassis tent. Je komt terecht in een dynamische 
apotheek in het centrum van Zottegem waar de zorg 
voor de patiënt centraal staat en dit niet enkel voor 
wat betreft geneesmiddelengebruik maar eveneens 
voor wat betreft verzorging.
Je krijgt in onze apotheek de mogelijkheid om je 
activiteiten als schoonheidsspecialiste effectief uit 
te voeren. De apotheek heeft de accommodatie voor 
animatiedagen waarbij mensen kunnen inschrijven 
voor gelaatsverzorging, make-upadvies en manicure. 
Daarnaast ben je eveneens als apotheekassistente be-
trokken bij logistiek en aflevering van geneesmiddelen.

Apotheek Claeys-Decraene, 
Heldenlaan 12, 9620 Zottegem
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HUIDVERBETERING 3.0
Zet jij samen met ons de volgende stap?

www.carepersonalbeauty.be
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