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Heilzame effecten van UV-bescherming

Belang van een goede huidanalyse

Het nieuwe vennootschapsrecht
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Het schoonheidsantwoord van 
Matis binnen de 15 minuten

De Matis Skin Analyzer helpt je om je omzet gevoelig te verhogen. Schrik om producten te verkopen?
De Skin Analyzer doet dit voor jou. De Skin Analyzer biedt een perfect antwoord door een complete 
huidanalyse, mét aanbeveling van de juiste producten van Matis, opgedeeld op basis van de prioriteiten  
van je klant. De analyse creëert een schokeffect en biedt tegelijk de juiste oplossing voor elk huidprobleem.
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De diagnose van jouw huid onthuld 
met 8 expertmetingen
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jouw instituut!

Het schoonheidsantwoord van 
Matis binnen de 15 minuten

De Matis Skin Analyzer helpt je om je omzet gevoelig te verhogen. Schrik om producten te verkopen?
De Skin Analyzer doet dit voor jou. De Skin Analyzer biedt een perfect antwoord door een complete 
huidanalyse, mét aanbeveling van de juiste producten van Matis, opgedeeld op basis van de prioriteiten  
van je klant. De analyse creëert een schokeffect en biedt tegelijk de juiste oplossing voor elk huidprobleem.

N
EO

LA
B

O
 C

V
B

A
 E

XC
LU

S
IE

V
E V

ER
D

ELER
 M

ATIS
, S

LU
IzE

k
E

N 34 9
620 zO

T
TEG

EM
 - TEL +

32 (0) 9 364 51 10 - IN
fO@

N
E

O
LA

B
O.B

E - w
w

w
.N

E
O

LA
B

O.B
E

Hydratatie
Elasticiteit
Talg
Gevoeligheid
Huidtextuur
Zwarte puntjes
Rimpels
Melanine

De diagnose van jouw huid onthuld 
met 8 expertmetingen

Verhoog 
onmiddellijk 

je omzet! 
Bel ons vandaag nog 

voor een demo in 
jouw instituut!



On a
bad day

there's
always
lipstick

AUDREY HEPBURN
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Beste schoonheidsspecialist(e), 

Van een aangenaam lenteweer hebben we 
tot nu toe nog weinig gezien (half mei).
We hebben dikwijls het voorbije jaar, als 
referte, in ons achterhoofd, dit jaar speelt 
het ons parten daar de zomer vorig jaar 
vroeg begon en zeer warm was.
Hopelijk halen we wat zonnedagen in, want 

alles ziet er wel vrolijker uit met geregeld een streepje zon. 
Het welzijn gevoel heeft ook een enorme invloed op
het koopgedrag en de wens om goed voor te komen van 
onze potentiële klanten.
Schoonheidsspecialisten die ervoor uitgerust zijn om te 
voldoen aan de wettelijke normen voor uitbating van een 
zonnecentrum kunnen aan de slag, wetende dat 
voorzichtigheid steeds geboden is. Wij bewaken mee de 
gezondheid van onze klanten. Trouwens wie Estetika 
bezocht, er zijn weinig schoonheidsspecialisten die dit niet 
hebben gedaan, kregen op verschillende standen producten 
om veilig een kleurtje te krijgen, voorgesteld. Mis de kans niet 
om uw klanten de producten die jullie verkopen aan te prijzen 
anders halen ze deze toch ergens anders. Het moet ook onze 
bekommernis zijn om voldoende U.V. beschermende 
producten aan te raden en vooral het gebruik ervan te 
verduidelijken.
Samen met leerkrachten, leerlingen en ouders kijken wij uit 
naar de resultaten van de volgende generatie afgestudeerde 
schoonheidsspecialisten. Wij verwelkomen hen graag.
Van het beleid verwachten wij dat zij de kwaliteit van de 
opleidingen tot ons beroep zullen blijven bewaken, dit zowel 
in de 2de als de 3de graad van het secundair onderwijs maar 
ook in de bijkomende se.n.se jaren. Hervorming van het 
onderwijs moet verbetering inhouden. Een hervorming heeft 
geen enkele zin wanneer er geen verbetering aan gekoppeld 
wordt. Experimenteren kan enkel wanneer het vooruitgang 
inhoudt.
Spijtig genoeg is er in ons land, volgens internationale 
studies en testen, weinig vooruitgang te bespeuren. 
Op gebied van de praktijkopleiding schoonheidszorgen en 
aanverwanten mogen wij ons in ieder geval, voor de erkende 
scholen tot de betere rekenen in Europa.
Voor schoonheidsspecialisten die met beide voeten in het 
beroep staan, zou ik zeker aanraden om de Besko studie-
dagen te volgen. Uw bedrijf zal er wel bij varen, goede 
professionals blijven bij, zij volgen de trends en de 
vernieuwingen in de branche.
Met goede moed vangen wij het warme seizoen aan. 
Geschikte, verantwoorde publiciteit kan ons enorm helpen. 
Beloof uw klanten enkel wat je hen werkelijk kan geven.

Uw voorzitter:
 John Boeckx
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Color me hybride nagellak van Crisnail is de nieuwe revolutie onder de nagellakken. Met de 
hoogglans  Illuminator Top Coat en de 19 levendige kleuren brengt Crisnail een 2-stap nagellak die 
de look en feel heeft van een gellak, zonder de nagels broos en dun te maken.

Meer info?  Informeer u bij onze 
klantendienst of op www.districos.com.

By

De sneldrogende kleuren in combinatie met de uitzonderlijke glans resulteren in je nieuwe 
favoriete nagellak voor een langdurige verzorgde manicure. Daarnaast maak je je look volledig af 
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De heilzame effecten van 
UV-bescherming
Daniël De Backer, cosmetoloog

De lange infraroodstralen (IR) oefenen een uitgesproken 
warmtewerking uit, terwijl UV-stralen een chemische wer-
king uitoefenen. Hoe kleiner de golflengte, des te energie-
rijker ze is. UVB is dus energierijker dan UVA, maar dringt 
wel maar door tot op de basale laag van de epidermis. UVA 
daarentegen dringt diep door in de dermis en komt boven-
dien 20 maal meer voor. UVA-stralen bewerken een directe 
pigmentatie, evenwel zonder stimulering van de huideigen 
melanogenese. UVB-stralen induceren indirecte pigmen-
tatie door stimulering van de melanogenese. Zij veroorza-
ken ook in grote mate zonne-erytheem, afhankelijk van het 
fototype (fig.12). Het UV-gebied met een golflengte van 308 
nm veroorzaakt de sterkste erytheemwerking. Cosmetische 
UV-filters beschermen de huid tegen UVB (280-320 nm) en 
UVA, dat wordt onderverdeeld in korte UVA- (320-340 nm) en 
lange UVA-stralen (340-400 nm).

‘Mensen zijn gebrandschilderde ramen.
Ze schitteren en stralen wanneer de zon schijnt, 
maar hun werkelijke schoonheid openbaart zich 
alleen door het licht van binnen.’

Elisabeth Kübler Ross (1926-2004)
Zwitsers-Amerikaans psychiater

1. Meer dan ooit onmisbaar
Mensen houden van de zon. De zon geeft ons warmte en 
heeft een positieve invloed op de moraal en de fysische con-
ditie. De sociale vooruitgang en het betaald verlof, lokten de 
mensen geleidelijk naar andere oorden en bij voorkeur naar 
het summum van vakantiegenot: strand, zee en zon, met 
als succesnummer de all-in betaalbare vliegtuigreizen naar 
leuke, zonrijke vakantiebestemmingen. Het is alom bekend 
dat de pioniers van het zonnebaden naargelang hun huid-
type in mindere of meerdere mate werden geconfronteerd 
met zonne-erytheem en zonnesteek. Een eerste solaas werd 
geboden door meestal olierijke hydraterende crèmes, die 
weliswaar het uitdrogen van de huid compenseerden, maar 
de gevaren van het bruinen onvoldoende in toom hielden, 
met huidkankers als extreme gevolgen. Ook de dag van 
vandaag is de incidentie ervan niet te onderschatten! In de 
jaren 1960-1970 leidden de grondigere kennis van het UV-
spectrum tot de ontwikkeling van specifieke UV-filterende 
moleculen, die samen met het op punt stellen van de SPF en 
het determineren van de fototypes het bruinen van de huid in 
veiligere banen hebben geleid. Waar aanvankelijk enkel het 
UVB-gebied werd beoogd, heeft het ontdekken van de niet 
te onderschatten UVA-schade, meer bepaald door uitgelokte 
agressie van vrije zuurstofradicalen, ook tot doeltreffende 
UVA-filters geleid. Vermits UVB en UVA onloochenbaar als 
partners in huidonheil fungeren, worden beide filtertypes en 
breedbandfilters niet alleen in zonneproducten geformuleerd, 
maar ook in dagcrèmes en handcrèmes. Zij zijn ook alomte-
genwoordig in de performante BB- en CC-crèmes, waarin ze 
substantieel bijdragen tot de claim ‘anti-aging’. 

2.  Het spectrum van het zonnelicht en het 
UV-gebied

Het UV-spectrum is maar een klein onderdeel van het 
brede spectrum van de elektromagnetische golven, die zich 
onderscheiden door hun golflengte, die wordt uitgedrukt in 
nanometer, nm (fig. 1). De warmtewerking en de chemische 
werking van de golven worden bepaald door de golflengte. 

Fig. 1. Eletromagnetisch spectrum

Fig. 2. Fototypes
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oorzaakt een gevoel van warmte en oververhitting. De directe 
pigmentatie, geïnduceerd door UVA, wordt veroorzaakt door 
oxidatie van melaninevoorlopers (premelanine) in melanocy-
ten. De erytheemvorming en directe pigmentatie zijn de twee 
biologische fenomenen die als basis dienen voor het deter-
mineren van de beschermingsfactoren SPF en PF UVA. De 
andere korte termijneffecten zijn: het verdikken van de epi-
dermis, door het vermeerderen van de deling van de kerati-
nocyten o.i.v. UVB, de aanmaak van vitamine D en mogelijke 
foto-oxidatie en foto-allergie, die o.a. door endogene facto-
ren, medicijnen en parfums kunnen worden uitgelokt.2

Op lange termijn veroorzaken overdreven zonnebestralingen 
fotohuidveroudering, ook heliodermie genoemd. Dit mani-
festeert zich progressief in de vorming van lijntjes, rimpels 
en pigmentatiestoornissen en gaat gepaard met degeneratie 
van collageen- en elastinevezels. De voortschrijdende UV-
agressie tast het genetisch patroon van keratinocyten en 
melanocyten aan en vermindert ook het aantal immuunac-
tieve Langerhanscellen. De accumulatie van deze fenomenen 
bevordert het ontstaan van tumoren, dat zijn oorsprong vindt 
in de aantasting van het DNA van de cellen. Cellen hebben 
twee soorten DNA: het DNA van de celkern of nucleus (nu 
DNA) en cirkelvormige DNA van de mitochondriën (mtDNA), 
de energiecentrales van de cellen (fig. 4). UVB richt zijn 

8

3. Melanogenese
De melanogenese of de vorming van het pigment melanine 
grijpt plaats in de melanocyten van de basale membraan. 
Melanocyten zijn cellen die uitlopers of dendrieten bevatten, 
waarmee ze vertakt zitten tussen omringende melanocyten 
en hiermee epidermische melanine-eenheden vormen (fig.3).1 
Als respons op hormonale of externe stimuli, zoals UVB, syn-
thetiseren ze het pigment melanine door oxidatie van het 
aminozuur tyrosine, mits tussenkomst van het enzym tyrosi-
nase. Het gevormde melanine wordt opgeslagen in kleine 
structuurtjes, de melanosomen. Via de dendrieten wordt de 
melanine uit de melanosomen in de omringende keratinocy-
ten gedeponeerd, die door progressieve celdeling de mela-
nine uiteindelijk in de hoornlaag brengen. Eén melanocyt 
injecteert melanine in 30 tot 40 keratinocyten! UVB stimuleert 
de natuurlijke melanogenese door activering van tyrosinase, 
wat gepaard gaat met extra oxidatie, die potentieel schade-
lijke zuurstofradicalen kan uitlokken.

4. Voornaamste effecten van UV op de huid 
Zonne-erytheem, hoofdzakelijk veroorzaakt door UVB en in 
mindere mate door UVA, is de eerste merkbare reactie die 
wijst op een te hoge UV-dosis. Het begint op te treden enkele 
uren na zonbestraling en bereikt een maximum tussen 16 en 
24 uren. Zonne-erytheem is van nature inflammatoir en ver-

Fig. 3. Melanocyt omringd door keratinocyten 

Fig. 4. Mitochondriaal DNA

UV-filters zijn nagenoeg onmisbaar 
voor de preventie van 

huidkankers en vroegtijdige  
huidveroudering
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pijlen op het nuDNA en UVA op het mtDNA. Intacte genen 
in het DNA coderen normaal functionele proteïnen, maar 
aangetaste gemuteerde genen gaan na geaccumuleerde 
DNA-schade ‘verkeerde’ proteïnen synthetiseren, die kwaad-
aardige tumoren doen ontwikkelen. In de mitochondriën grijpt 
met behulp van zuurstof de synthese plaats van de ener-
giedrager ATP (adenosinetrifosfaat). Bij te hoge UVA-dosis 
gaan de mitochondriën meer zuurstof consumeren, wat leidt 
tot een overmaat aan schadelijke reactieve zuurstofradica-
len, waarbij het mtDNA averij oploopt en meer verkeerde 
proteïnen gaat aanmaken die de ATP-synthese afzwakken. 
Hierdoor krijgen de huidcellen minder energie en neemt de 
collageensynthese in de fibroblasten af. Extra protectie door 
UV-filters is dus noodzakelijk voor het welzijn van onze huid!

5. UV-filters
Cosmetische UV-filters zijn wettelijk geregistreerde substan-
ties die de huid beschermen tegen schadelijke effecten van 
UVA- en UVB-stralen. Hun maximum toelaatbare concentra-
tie, huidtolerantie en verwerkingscondities zijn strikt regle-
mentair vastgelegd. UV-filters zijn nagenoeg onmisbaar voor 
de preventie van huidkankers en vroegtijdige huidveroude-
ring. Zij behoren structureel tot twee types: fysische minerale 
filters of chemisch-actieve zonnefilters. 
Minerale filters zijn micropigmenten met een deeltjesgrootte 
van 1 tot 30 nm. Vooral gemicroniseerd titaandioxide wordt 
als filter aangewend en in mindere mate zinkoxide. Micropig-
menten filteren het UV-licht door een combinatie van absorp-
tie en diffusie van de invallende UVA- en UVB-stralen. Hun 
INCI-benaming moet vergezeld zijn van het woord nano, bijv. 
Titaniumdioxide (nano). Ze hebben het grote voordeel huid-
tolerant te zijn, maar zijn ontoereikend voor het realiseren van 
hoge SPF-waarden.
Chemisch actieve zonnefilters zijn koolstofverbindingen 
met een specifieke structuur, die steeds dubbele bindingen 
tussen bepaalde koolstofatomen bevatten en/of aromatische 
ringbindingen. Hun structuur bepaalt welk gedeelte van UVA 
en/of UVB wordt geabsorbeerd, dat experimenteel wordt 
vastgelegd in hun absorptiespectrum (fig. 5). Zij moeten per 
definitie fotostabiel zijn, zodat ze de geabsorbeerde UV-ener-
gie nagenoeg permanent kunnen omzetten in de vorm van 
warmte, zonder structureel te begeven. Bovendien moeten 
ze volmaakt opgelost zijn binnen de formulatie van het zon-
neproduct waarin ze zijn verwerkt. We vermelden een drietal 
met hun INCI-benaming.
Butyl Methoxydibenzoylmethane is een van de meest ver-
werkte doeltreffende UVA-filters (fig. 5). Het zeer stabiele 
Otocrylene absorbeert in hoofdzaak UVB en kort UVA. Bij de 
breedbandfilters UVA+UVB spant Bis-ethylhexyloxyphenol 
methoxyphenyl triazine de kroon. In combinatie met beide 
andere filters en titaandioxide nano kan men er producten 

met hoge SPF en voldoende PF-UVA mee instellen, die 
echter steeds bepaald worden door synergie met alle andere 
ingrediënten van het product! Een volwaardig zonneproduct 
moet minimaal SPF 6 hebben en de PF-UVA moet minstens 
een derde zijn van de SPF. 

6.  Verzorgende en melanine-activerende 
 ingrediënten

Zoals alle andere cosmetica zijn zonneproducten zorgvuldig 
uitgekiende en in-vivo en in-vitro geteste formulaties. 
Dit geldt uiteraard in eerste instantie voor de verwerkte 
UV-filters, de sleutelingrediënten van het product. 

Fig. 5. Absortiespectrum van Butyl Methoxydibenzoylmethane 
(UVA-filter)

Fig. 6. Senna alata



 Logischerwijs zijn vochtregulatoren onontbeerlijk, met gly-
cerine, panthenol en natriumhyaluronaat als klassieke voor-
beelden. Het hoeft geen betoog dat voor het neutraliseren 
van de oxiderende UV-invloed antioxidantia onontbeerlijk zijn. 
Een voorbeeld hiervan is het interactief koppel van het water-
oplosbare vitamine C (ascorbinezuur) en het olie-oplosbare 
vitamine E (tocoferol), dat doeltreffend DNA-schade van 
zuurstofradicalen countert. Het duo vindt een actieve partner 
in het extract van de Senna alata (fig. 6), dat tegelijk bescher-
mend werkt tegen de UVB-aanvallen op het nuDNA en de 
UVA-agressie op het mtDNA. Het extract ondersteunt boven-
dien het herstelproces van de huidcellen. Glycyrrhetinezuur, 
afkomstig van de zoethoutplant Glycyrrhiza glabra bevordert 
eveneens het DNA-herstel, in associatie met antioxiderende 
en ontstekingswerende activiteit. Bètaglucaan, een actieve 
polysacharide uit gist (Saccharomyces cerevisiae) is een 
immunodulerende cosmeceutische molecule, die herstellend 
en beschermend werkt op de verzwakte Langerhanscellen.1

De natuurlijke en de UVB-gïnduceerde pigmentatie kunnen 
opmerkelijk gestimuleerd worden door applicatie van de 

Specialisatie-opleiding voor schoonheidsspecialistes
 
Sedert 2015 zet het Institute for Professional Care vzw, specialisatie-opleidingen voor kappers op in samenwerking 
met ziekenhuizen over heel Vlaanderen.
Verschillende schoonheidsspecialistes kregen reeds heel wat extra bagage mee rond de problematiek van kanker. 
In het najaar starten opnieuw een aantal sessies op. Wens je hieraan deel te nemen of wens je graag extra informatie te ontvangen? 
Stuur een mailtje naar katleen@institutepfc.eu of bel 0473/51 63 58. 
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•  Najaar AZ Sint-Lucas Brugge
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•  Maandag 23 september AZ Nikolaas 
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•  Februari AZ Sint-Maarten Mechelen
•  Voorjaar AZ Sint-Lucas Brugge

Beauty/Hair/Care Professional 2021
NEUROLOGIE
•  Voorjaar AZ Delta Roeselare
•  Dinsdag 16 november Ziekenhuis 

Oost-Limburg

ingenieuze molecule Palmitoyl Dihydroxy Methychrome, die 
in feite zonder UV-stimulering de melanogenese activeert 
en progressief bijdraagt tot een goed beschermde en egaal 
gebruide huid.4 Een complex op basis van een oligosacharide 
uit de bruine alg Laminaria digitata en magnesiumzouten leidt 
eveneens via een biochemisch proces tot een hogere melani-
neproductie, met bijkomende immuunregulerende werking.5 

Referenties

1. De Backer D. :’Verzorgende cosmetica’, Kluwer Editorial, 1831 
Diegem, 1999.

2. Courbière C. : ‘Objectivation de la protection solaire’ in ‘Evaluation 
des produits cosmétiques – L’objectivation’, Editions Lavoisier, Paris, 
2016.

3. Wetenschappelijke info ‘DN – AGE’, Laboratoires sérobiologiques, 
54425, Pulnoy, France.

4. Wetenschappelijke info ‘Ronacare Bronzyl’, Merck KGaA, 64293 
Darmstadt, Deutschland. 

5. Wetenschappelijke info ‘Thalitan G’, Codif, 35400 Saint-Malo, 
France. 
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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 ver-
vangen door een opleidingsvergoeding. Het basisprincipe blijft 
hetzelfde: als werknemer uit de sector (PC 314) wordt je financieel 
beloond wanneer je naschoolse, erkende  cursussen volgt. Het volle-
dige 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 cre-
dits 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 ontvangt!

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 � voor 
niet-leden en 10 � voor leden, leerlingen jonger dan 21 jaar met 
geldige lidkaart betalen 10 �.
Voor meer informatie in uw provincie neem gerust contact op 
met de verantwoordelijke voor de provincies. U vindt hun con-
tactgegevens 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: 
Op 1 april, het was echt niet als aprilgrap bedoeld, hielden we in de pro-
vincie Antwerpen een pedicure avond, die vlot verliep en met belangstel-
ling werd opgevolgd.

Twee pedicures, Mevr. Bouly en Mevr. Moortgat toonden afwisselend 
hoe op een eenvoudige manier enkele hulpstukken die onze klanten 
comfort verschaffen, aan te brengen. Een geslaagde praktijkavond.
 
Wij wensen u een prettige vakantie en zien elkaar weer op Estetika 
Herfst. (5,6 en 7/10/2019.)

Te houden activiteiten: 
Gelieve reeds te noteren:

• Dr. Dermatoloog Kevin Meuris houdt een lezing over zijn praktijkerva-
ring met cryolipolise en het belang voor de schoonheidsspecialiste, dit op 
21 oktober 2019 plaats Koninklijke laan 7-9, Berchem.

• Op 18 november houden wij onze traditionele verwenavond. Noteer 
alvast, om desillusies te vermijden, dat u enkel ingeschreven bent na over-
schrijving van het gevraagde bedrag.

Aangezien deze activiteiten in de toekomst liggen, brengen we u zeker 
tijdig op de hoogte van aanvangsuur en toegangsprijs. 
Spijtig genoeg dienden wij De avond met Dr. Karavani naar een latere 
datum te verplaatsen maar wij trachten begin 2020 een nieuwe afspraak 
te maken.

BRABANT
Mevr. G. Van Noten
Lennikseweg 31
1700 Dilbeek
 Tel.: 02-569 43 14 
E-mail: norina.joossen@telenet.be

Het programma van Brabant is nu nog niet bekend. Raadpleeg de web-
site. Zodra het programma bekend is zal dit aan u opgestuurd worden. 

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

Het programma van Limburg is nu nog niet bekend. Raadpleeg de website. 
Zodra het programma bekend is zal dit aan u opgestuurd worden.

12
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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 
volgen van de opleiding, ontvang je de opleidingsvergoeding op je 
bankrekening! Het maximale bedrag aan opleidingsvergoedingen 
dat de werknemer per kalenderjaar kan ontvangen, bedraagt 
750,00 euro. Bruto.
Bijvoorbeeld: je volgt een erkende cursus op 5 oktober 2010. Ten 
laatste in de tweede helft van november zal je een opleidingsver-
goeding ontvangen. Deze wordt rechtstreeks gestort op het bankre-
keningnummer 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 inschrij-
ven, hoeveel de  opleidingsvergoeding bedraagt, waar de cursus 
doorgaat, …

REGISTRATIE TIJDENS DE CURSUS
Wanneer je een cursus volgt, wordt jouw aanwezigheid op 2 manie-
ren 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 ver-
liezen 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 raad-
plegen. Geen verplichting, maar wel een handige tool.
Voor meer inlichtingen, ga naar de web-site www.fbz-pc314.be

Voor de meest recente info: www.besko.be

De meeste cursussen zijn erkend en 
geven recht op een vormingsvergoeding 
voor werknemers in het PC 314. 

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

Het programma van Oost-Vlaanderen is nu nog niet bekend. Raadpleeg 
de website. Zodra het programma bekend is zal dit aan u opgestuurd 
worden. 
 

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

Gehouden activiteiten: 
Op 20/03/2019 ging er in Coach Roeselare een workshop door over 
suikerontharing.   
Deze avond werd op een zeer aangename manier gegeven door Burms 
Sylvie, die gesteund werd door haar enthousiasme en ook door talrijke 
(aantal deelnemers was volzet) aanwezigen.

Te houden activiteiten: 
Maandag 23 september 2019

THE BROWFACTORY - workshop Browmapping / Henna door 
 MICHIELS Nathalie, PMU specialist en browstylist, schoonheidsspecia-
list. The Browfactory is gespecialiseerd in wenkbrauwstyling en lanceerde 
als eerste in Belgie de Hennabrows.    
Deze werkmethode wordt gedemonstreerd op modellen. Indien u wil als 
model zitten, laat het ons zo spoedig mogelijk weten.

Coach Roeselare, Brugsestwg 363/b3 8800 Roeselare (parking Basic Fit) 
Voorafinschrijving en betaling tegen: 9/9/19
Deelnemers beperkt.
Leden � 15,00 - Niet-leden � 30,00 - Studenten � 10,00
Deze tarieven zijn enkel geldig op vertoon van een GELDIGE LIDKAART 
2018 / 2019

Woensdag 16 oktober 2019 (PAS OP: andere dag dan gewoonte) 

TIPS EN TRICKS voor FOTOGRAFIE op SOCIALE 
MEDIA door BISTOEN Priscilla, zelfstandige fotografe en docente 
 fotografie. Zal uitleg geven over de werking van de meest gebruikte 
 sociale mediakanalen: hoe bepaal je de sociale identiteit van je zaak? 
Waar kan je sociale media voor inzetten (meer klanten, meer reclame,…) 
TIP: breng fotootjes die je gebruikt mee op smartphone, tablet of laptop 
om specifieke tips te krijgen. Daarna zal er dieper worden ingegaan op 
het maken van goede foto's voor jouw zaak: hoe maak je een aantrek-
kelijke foto, waar let je op mbt cadrage, belichting, onderwerp, …)

Coach Roeselare, Brugsestwg 363/b3 8800 Roeselare (parking Basic Fit) 
Voorafinschrijving en betaling tegen: 2/10/19
Deelnemers beperkt. 
Leden � 15,00 - Niet-leden � 30,00 - Studenten � 10,00
Deze tarieven zijn enkel geldig op vertoon van een GELDIGE LIDKAART 
2018 / 2019
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Rechten en plichten
Guy Lehaen

Nieuw vennootschapsrecht. 
Wat verandert er voor u?

Op 1 mei trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen 
en Verenigingen (WVV) in werking. Een ontwerp van minister 
van Justitie Koen Geens (CD&V). Het is het begin van een 
nieuw tijdperk voor ondernemingen. Van de huidige 17 ven-
nootschapsvormen blijven er 4 over: de bv, de nv, de coöpe-
ratieve vennootschap en de maatschap. 

Wat verandert er (in het kort)?

1. Je hebt een eenmanszaak: er verandert niets. Misschien 
kan je wel overwegen over te stappen naar een andere 
ondernemingsvorm: minder risico, niet meer hoofdelijk 
aansprakelijk, minder belastingen…

2. Je hebt een BVBA: deze zal omgevormd moeten worden 
tot een besloten vennootschap of bv, dit wordt dé stan-
daardvennootschap voor kmo’s. Je zal de nodige stap-
pen moeten ondernemen om de overgang te laten plaats 
vinden. 

 Die vennootschap kan dan aangepast worden op maat 
van jouw onderneming. Als er niets bepaald is, dan is de 
wettelijke regeling van toepassing. Een bijkomend voor-
deel van de bv is dat je in de toekomst de aandelen mak-
kelijker kunnen overdragen. Bovendien is voor de bv geen 
minimumkapitaal meer nodig.
Uiteraard komt het één niet zonder het andere. Als com-
pensatie worden immers wel enkele nieuwe vereisten 
opgelegd, waardoor het moeilijker wordt om uitkeringen 
(dividenden) te doen en waardoor er strengere eisen 
komen voor jouw financieel plan.

3. Je hebt een nv. Ook voor nv's komen er een aantal wijzi-
gingen. Daarnaast komen er ook nieuwe regels rond de 
bestuursaansprakelijkheid.

Wat is een bv in concreto? 

Het is een rechtspersoon met een eigen vermogen. In tegen-
stelling met een eenmanszaak is dat eigen vermogen afge-
scheiden van het privévermogen van de aandeelhouder(s). 
Vroeger werd dit een bvba genoemd (besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid). De beperkte aansprakelijk-
heid blijft bij een bv beperkt tot zijn eigen inbreng. Er kan dus 
geen beslag gelegd worden op het privévermogen van de 
aandeelhouder. (Behalve faillissement binnen de drie jaar na 
oprichting, zie verder)

Hoe kan je een bv oprichten?

•  Dit kan alleen, samen met andere personen, maar ook een 
bedrijf, zoals een nv, kan oprichter zijn van een bv.

•  Daar waar je vroeger in een bvba 18.550 euro aan het 
bedrijf moest beloven, waarvan minsten 6200 euro effec-
tief moest overgeschreven worden, moet de oprichter van 
een bv niet noodzakelijk nog geld of goederen inbrengen. 
Er moet echter wel inbreng zijn, wil je aandelen in een bv 
verwerven. Gelukkig is ook een idee of knowhow een vorm 
van inbreng. 

•  Het wegvallen van de verplichting cash in te brengen, ont-
slaat je niet van de verplichting om over voldoende mid-
delen te beschikken om de zaak te runnen, m.a.w. je doel 
te realiseren. Hiervoor stel je een financieel plan op waarin 
je een schatting maakt van de inkomsten en uitgaven voor 
en periode van minstens 2 jaar na de oprichting. Dit is wel 
erg belangrijk want als je niet genoeg middelen voorziet om 
die eerste twee jaar financieel te overbruggen, riskeer je 
een faillissement. Als dit faillissement binnen de drie jaar na 
oprichting wordt uitgesproken, riskeer je toch persoonlijk 
op te draaien voor de schulden van je bv. 

•  Voor de oprichting is ook een akte voor de notaris vereist. 
Die kijkt na of aan alle voorwaarden is voldaan. Hij legt de 
statuten van het bedrijf vast in de oprichtingsakte. Verder 
zorgt hij voor de neerlegging van de statuten bij de onder-
nemingsrechtbank en voor de bekendmaking in het Bel-
gisch Staatsblad.

De voordelen van een bv op een rijtje:

•  Veruit het belangrijkste pluspunt is de bescherming van je 
privévermogen tegenover schuldeisers van je bedrijf.

•  Een minimumkapitaal moet niet meer volstort worden. 
•  Verder zijn de winsten van een bv onderworpen aan de 

vennootschapsbelasting, die heel wat lagere tarieven 
hanteert dan de personenbelasting. Winsten overhevelen 
naar het privévermogen gebeurt door een dividend of de 
uitkering van een deel van de reserves, maar dit kan op een 
fiscaal voordelige manier geregeld worden. 

•  Daarenboven krijg je meer mogelijkheden om de statuten 
af te stemmen op je specifieke wensen.

Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn bij de overdracht van je 
bedrijf aan je kinderen. Zo kan je afstappen van het principe 
“één aandeel, één stem”. Je kunt aandelen zonder stemrech-
ten voorzien, aandelen met een meervoudig stemrecht of 
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bepaalde voorwaarden aan de stemrechten koppelen. 
Zo wordt het mogelijk om de meerderheid van de aandelen 
al over te dragen naar de volgende generatie en toch de zeg-
genschap over je bedrijf te behouden.
•  Hetzelfde geldt voor de winsten. Ook op dat vlak kan je 

verschillende soorten aandelen creëren: effecten die geen 
recht geven op een dividenduitkering en aandelen die daar 
wel recht op geven. Ook kan je de toetreding en de uittre-
ding van aandeelhouders veel soepeler regelen dan nu het 
geval is in de bvba.

Nog in het oog te houden: 

•  Een kapitaalvermindering is niet meer mogelijk zonder de 
statuten te wijzigen. Inbreng in het bedrijf kan je alleen 
recupereren via een uitkering van de winsten of van de 
reserves. 

•  Daarenboven moet bij uitkering van winsten of reserves 
aan twee voorwaarden voldaan zijn: 
1. De solvabiliteit van de bv mag niet in het gedrang 

komen. Dit wil zeggen dat er geen uitkering mag gebeu-
ren als de balans verlieslatend is of als deze door deze 
uitkering verlieslatend wordt. 

2. De bestuurder moet nagaan of de vennootschap in 
staat is om de opeisbare schulden te voldoen gedu-
rende een periode van minstens 12 maanden, te reke-
nen vanaf de uitkering.

Als aan deze twee voorwaarden niet voldaan is, is de 
bestuurder aansprakelijk en moeten de aandeelhouders 
de uitkeringen terugbetalen. 

•  Verder moet je er rekening mee houden dat statuten het 
ondernemingsrisico onregelmatig kunnen verdelen onder 
de aandeelhouders. De oprichtingsakte van een bv kan 
de verhouding tussen de inbreng van een aandeelhouder 
loskoppelen van zijn aandeel in de winst of het verlies van 
de vennootschap. Concreet: het is niet omdat je 70 procent 
van de aandelen in een bv bezit, dat je automatisch recht 
hebt op 70 procent van de winst. En omgekeerd: het is niet 
omdat je maar voor 10 procent in het kapitaal van een bv 
participeert, dat je maar voor 10 procent kunt opdraaien 
voor de verliezen van het bedrijf

Wat moet je doen als je nu een vennootschap hebt? 

A. Je hebt een bvba

Dan moet je de statuten van je huidige bvba vóór 31 decem-
ber 2023 aan het nieuwe WVV aanpassen. Respecteer je die 
deadline niet, dan ben je als bestuurder aansprakelijk voor de 
schade die daaruit voortvloeit.
Toch een belangrijke kanttekening: de belangrijkste regels 
van de bv worden al vanaf 1 januari 2020 automatisch van 
toepassing op je bvba, ook als je de statuten voordien nog 
niet kon aanpassen. Al vanaf 1 januari 2020 wordt de afkor-
ting bvba automatisch gelezen als bv. 
Vanaf dan wordt het volstort kapitaal automatisch ook als 
een reserve beschouwd. De aandeelhouders kunnen er maar 
over beschikken als ze een statutenwijziging doorvoeren. 
Alleen voor de minder belangrijke aspecten kunnen de hui-
dige statuten van je bvba nog afwijken van de nieuwe regels. 
Die aanpassing moet gebeuren bij de eerstvolgende statu-
tenwijziging en ten laatste op 1 januari 2024.

B. Je hebt een coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid (cvba)

De cvba verdwijnt en wordt omgedoopt tot een cv.
Deze vennootschapsvorm wordt voorbehouden voor ven-

nootschappen die een coöperatief doel nastreven. Heb je nu 
een cvba zonder coöperatief doel, dan moet je deze cvba 
omzetten naar een bv en de overgangsmaatregelen, zoals 
hierboven uiteengezet, naleven. 
Dit wil zeggen dat beoefenaars van vrije beroepen die zich 
willen groeperen, binnenkort een andere vennootschapsvorm 
moeten kiezen. De cv keert terug naar haar oorsprong en is 
alleen voorbehouden voor vennootschappen die het coöpe-
ratief gedachtegoed ten volle uitdragen.

C. Je bent aandeelhouder van een vennootschaps-
vorm die verdwijnt, zoals commanditaire vennoot-
schap op aandelen (Comm.VA)

In dat geval moet je je bestaande vennootschap vanaf 
1 mei 2019 omzetten naar één van de nieuwe vennoot-
schapsvormen zoals een maatschap (al dan niet met 
rechtspersoonlijkheid),een bv, een cv of een nv.
Doe je dat niet tegen uiterlijk 1 januari 2024, dan wordt de 
huidige vennootschap automatisch omgezet naar één van de 
voormelde en nog resterende vennootschapsvormen.

D. De nv

Voor een nv volstaat nu ook één bestuurder, terwijl er voor-
dien minstens drie nodig waren. Bovendien kan het bijna 
onmogelijk gemaakt worden om die bestuurder af te zetten. 
Dat opent nieuwe perspectieven voor de overdracht van een 
familiebedrijf aan de kinderen.
Volgens de huidige regels kunnen de aandeelhouders de 
bestuurders van de ene op de andere dag de deur wijzen. Als 
de ouders aandelen schenken aan de kinderen, zitten ze dus 
in een onzekere situatie als ze het bedrijf verder willen leiden. 
Daar kan nu een mouw aan gepast worden.
De aandelen kunnen geschonken worden aan de kinderen 
en de pater familias kan bij voorbeeld worden aangeduid als 
enige bestuurder. In de statuten kan dan staan dat die een 
vetorecht heeft als over zijn ontslag beslist wordt. Zo wordt 
de klassieke regeling met een holding boven het bedrijf, om 
het bestuur te verankeren, overbodig. 
De statuten kunnen ook een opvolger aanduiden voor het 
geval de enige bestuurder overlijdt.

E. ook voor VZW’s verandert er iets

Voortaan vallen ook vzw’s onder het nieuwe wetboek. 
Ze kunnen net als vennootschappen onbeperkt winst-
gevende activiteiten uitoefenen. Anders dan bij vennoot-
schappen blijft het verboden de winst uit te keren. 

Bronnen: Unizo / Notaris.be / Tijd.be
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Exceptional, de show van de school voor schoonheidszorgen “Denise Grésiac”
Het thema dat de school uit Berchem dit jaar voor haar show had gekozen, hield al meteen een uitdaging 

in. Hoe kon men deze 39ste uitgave van de show laten stroken met het thema? Uiteraard was hier een 
grote rol weggelegd voor de laatstejaarsleerlingen die door middel van hun creativiteit en vaardigheden 

moesten bewijzen dat ze uitzonderlijk konden genoemd worden. Voor hun eindexamen maquillage 
moesten ze immers een perfecte maquillage laten zien, maar daarenboven zoveel creativiteit tonen in de 

voorstelling van deze maquillage, dat het publiek, en zeker de jury, overdonderd zouden worden. 
De leerlingen en hun modellen hebben laten zien dat ze de titel “exceptional” waard waren. 

Alle 48 modellen hoorden als vanzelfsprekend thuis op de catwalk. Ze defileerden alsof ze nooit anders 
gedaan hadden en het publiek was enthousiast. Thema’s waren o.a. kunstenaars (Banksy en Van Gogh), 

films (Star Wars, Aladdin, Finding Nemo, Peter Pan…) sprookjesfiguren en mythische figuren (Nyx, golden 
goddess, zeegodin Eurybia), muziek (candygirl, flowerpower, burlesque, …) en ook de natuur was een 

opvallend inspiratiebron (natuurbruid, fox in the woods, a magical season, fantasy tree). Het maakte dat 
de show, die op professionele wijze gepresenteerd werd door Ellen Petri (oud-leerlinge van de school) en 

Lenty Frans, beiden ook ex- miss België, heel gevarieerd was. 
De variatie werd er ook ingebracht door de twee bodypaintings van het 7de specialisatie, Se-n-Se-jaar 

grime. De leerlingen zochten hun inspiratie in de droomwereld en de natuur. De schoonheid van die 
natuur, die dikwijls doet dromen, en de bewondering die zij iedereen afdwingt, hebben de leerlingen op 
een perfecte manier overgebracht naar de twee modellen. Buiten de bodypaintings verzorgden dezelfde 

leerlingen ook het decor dat perfect aansloot bij het thema.
Dit specialisatiejaar stelde zichzelf ook voor in twee kortfilms. 

Een eerste waarin ze spraken over en getuigden van hun opleiding en toekomstbeeld, het tweede waarin 
ze professioneel uit de hoek moesten komen om een levend decor te creëren dat gebruikt zou worden bij 

de presentatie van de nieuwe cd van Artefacts. 
Het hoogtepunt van de avond was uiteraard het verdict van de jury. Nadat verschillende firma’s, de 

beroepsvereniging en John Boeckx, ere-directeur, hun prijs mochten overhandigen, was het aan directeur 
Nancy Bal om de officiële winnaar bekend te maken. Het werd het werk “Fantasy Tree”, gecreëerd door 
Esther van der Stam. Tweede werd “Tiger-Life” van Manu Daeleman en derde “Between Love and War” 

van Billie Simons. Elke deelnemer ging met een of meerdere prijzen naar huis maar de trofee, 
het beeldje van de school, werd verdiend meegenomen door Esther. 

Meer foto’s van dit evenement op de website van de school: www.denisegresiac.be  
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Op reis naar dromenland
DE CREATIE VAN EEN PERFECTE BODYPAINTING
Perle Monheim-Boeckx

Als apotheose van een jaar creativiteit, worden er op de 
maquillageshow van Denise Grésiac één of meerdere body-
paintings ontworpen door het 7de specialisatiejaar Grime 
– bodypainting. De leerlingen gaan samen met hun leer-
krachten op zoek naar een thema waarrond ze willen werken 
en maken een sprong in het diepe om alles op punt te 
zetten. Niet enkel de bodypaintings worden in elkaar gesto-
ken, ook decor en make-ups worden aangepast aan het 
gekozen thema en zelf ontworpen en verwezenlijkt. 
Een bodypainting schittert op het podium en op foto voor 
zeker 10 minuten maar er gaan dagen werk aan vooraf. 
Hoe komt zo’n bodypainting tot stand, waar houden we 
rekening mee en wat moet je ervoor over hebben?

We beginnen bij het begin, de bodypaintings die u hier op 
foto ziet, zijn groepswerken. Per bodypainting werken er 
4 meisjes. Groepswerken zijn spannend en leuk en je kan 
heel veel bereiken maar er zijn enkele obstakels waar je 
rekening mee dient te houden. Ten eerste moeten we met 
z’n allen een thema vinden waar iedereen achter staat. 
Dit gebeurde door een 5-tal vragenrondes aan de leerlingen 
over thema’s waarrond ze zouden willen werken. Tussen elke 
vragenronde zit ongeveer een maand tijd zodat ideeën 
kunnen rijpen. Door deze vragenrondes kwamen we op het 
thema Dromenland.

Nu het thema vastligt, kunnen we op zoek gaan naar inspira-
tie voor de tekeningen die we op het lichaam willen plaatsen. 
Elke leerling gaat afzonderlijk op zoek naar foto’s en afbeel-
dingen en brengt deze mee. De prenten worden allemaal 
tentoongesteld in de klas en iedereen krijgt de tijd om ze 
goed te bekijken en twee tekeningen uit te kiezen die ze het 
mooiste vinden. Een eerste selectie is gemaakt. 
Daarna nemen wij, de leerkrachten, het even over en kijken 
welke creaties er samen passen. Deze worden weer tentoon-
gesteld en er volgt een brainstorm over wat we met de voor-
beelden kunnen doen. Hier is wel enige sturing nodig om tot 
een homogeen geheel te komen. Er wordt aan al de leerlin-
gen gevraagd of ze zich kunnen vinden in de gekozen 
afbeeldingen en dan beginnen we stilaan ontwerpen uit te 
kiezen. Dit gaat soms met vallen en opstaan. Ideeën op 
papier omzetten naar een werk op een lichaam is niet altijd 
even makkelijk. Dus is er maar 1 oplossing, oefenen en blij-
ven oefenen en heel snel beslissen of iets goed genoeg is of 
niet, of het al dan niet klopt in het geheel. Tekeningen op 
papier kunnen een mooie ondersteuning zijn om een beeld 
te vormen van het resultaat waar je naartoe wil. Ook goede 
documentatie is nodig om van een echte bloem bijvoorbeeld 
een droombloem te maken.

18



19

Het thema is er, de prenten zijn gekozen maar de voorberei-
dingen zijn nog niet voltooid. Elke leerling krijgt de opdracht 
om sjablonen te maken van bloemen, paddestoelen, de 
maan,…. nu kunnen we beginnen.

De eerste oefendag worden de sjablonen geplaatst en de 
figuren ingekleurd, we werken met manuele technieken,  
de achtergrond wordt gezet met waterverf in crèmevorm en 
aangebracht met een grimespons, de kleuren worden uitge-
test. Ook de tekeningen worden ingekleurd met waterverf, 
soms in crèmevorm, soms in vaste vorm. We kleuren de 
tekeningen in met spons en/of penseel. Aan het einde van 
de dag merken we dat er teveel verschillende kleuren 
worden gebruikt, wat het werk onoverzichtelijk maakt. 
Er wordt beslist om de achtergrond in pasteltinten van de 
“dag” bodypainting te herleiden naar een achtergrond in het 
blauw en bij de nacht om de achtergrond op te lichten aan-
gezien deze wat donker is uitgevallen. 

Een tweede oefendag dient zich aan en we gaan op dezelfde 
manier aan de slag maar dan met de aanpassingen. 
Hier beslissen we op het einde van de dag dat het meisje aan 
de voorkant niet in het geheel past, dit vervangen we door 
zwanen in de “dag” bodypainting en door een uil in de “nacht 
bodypainting. We beslissen ook om de achergrond te plaat-
sen met airbrush voor een mooier en fijner eindresultaat.

Dag drie om te oefenen, de zwanen worden geplaatst en 
ook het uiltje komt op het lichaam. De achtergrond wordt bij 
beide bodypaintings gespoten met airbrush: hier hebben we 
een goed gevoel bij. Ook de zwanen en het uiltje vinden we 
beter als het meisje van in het begin maar we zijn nog niet 
helemaal overtuigd dus gaan we op zoek naar nieuwe 
dieren, die sprookjesachtig en lief zijn en hopelijk nog beter 
in het geheel passen. De figuren worden in een tussentijdse 
les al eens geprobeerd om de volgende oefendag op punt 
gezet te kunnen worden, het resultaat valt heel goed mee, 
we zijn tevreden. Op naar dag 4.

De vierde oefendag beginnen we vol goede moed. De uiltjes 
en de gans met kuikens worden geplaatst en we duimen 
voor een goede afloop en ja hoor, we hebben onze figuren 
gevonden. Ook de benen worden eens uitgeprobeerd, want 
hier hebben we nog geen beeld van. We kiezen ervoor om 
de bloementuinen van op de buik door te trekken naar de 
benen, dit geeft een mooi kleurenpalet door de combinatie 
van groen en blauw. De bloemen zweven nog wat in het 
rond maar we zijn tevreden met de eerste aanblik en het 
geheel krijgt nu duidelijk vorm.



Dag 5: D-day, de laatse oefendag, nu moeten we ervoor 
zorgen dat we duidelijk weten wat ons de dag zelf te wach-
ten staat, het geheel moet een laatste keer op het lichaam 
geplaatst worden en details moeten worden uitgetest, 
 glitters, strasjes, nog wat schaduwen en oplichten hier en 
daar en onze boom moet onder handen genomen worden. 
De boom staat in een bloementuin vol bloemen maar staat 
zelf niet in bloei, hij is tot hiertoe kaal gebleven, dat klopt 
uiteraard niet. Verschillende technieken worden uitgepro-
beerd, met tippelspons en gekleurde blaadjes die gestem-
peld worden. Daarna in combinatie met glitters en uiteindelijk 
enkel met glitters. Het eindresultaat ziet u op de laatste 
foto’s.

Zo, de oefenrondes zitten er op en we zijn klaar voor de 
grote show. De dag dat het allemaal moet gebeuren, begin-
nen we met het haar en de make-up van de modellen. 
We spreken af met de leerlingen om 8u in de ochtend en 
iedereen begint alles klaar te zetten en te werken. De leerlin-
gen die op deze moment vrij zijn, zetten al de eerste hand 
aan hun eigen make-up want doorheen de dag zal er niet 
veel tijd over zijn. Zodra haar en make-up gedaan zijn, 

beginnen we de sjablonen te kleven (deze worden gemaakt 
uit zelfklevende plastiek waar je boeken mee kan kaften.) 
De achtergrond van het bovenlichaam wordt gespoten met 
airbrush en dan beginnen de leerlingen in volle focus aan het 
inkleuren van het werk. Om 11u worden we verwacht op het 
podium om de act in te oefenen, daarna wordt er gegeten en 
rond 13u kunnen we terug beginnen. Het bovenlichaam 
wordt afgewerkt en daarna worden de benen onder handen 
genomen. Wederom volle focus. Nog even oefenen op de 
catwalk, tussendoor iets eten en om 22u zijn de bodypain-
tings klaar. Leerlingen kleden zich om, haar en make-up 
krijgt een laatste touch up en dan zijn ze klaar voor het 
podium. De decors zijn geplaats, het harde werk zit erop en 
het resultaat is wederom prachtig, al zeg ik het zelf. 
Mevrouw Commers en Mevr. Monheim zijn fier op hun leer-
lingen en het publiek geniet duidelijk mee met ons. 
De modellen doen fantastisch werk en stralen als ze over de 
catwalk lopen, het publiek onthaalt hen op een hartelijk 
applaus en dat hebben ze verdiend. Leerlingen en modellen 
hebben zo net 14u gewerkt om 10 minuten te schitteren op 
het podium maar het was elke seconde waard! 
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Een nieuwe lente, een nieuw geluid, een nieuwe Estetika lente 
23, 24, 25 maart 2019

Door te kiezen voor paleizen 6 en 9 
deden Besko en Ifas een goede zet. 
Luchtige paleizen, brede gangen, 
goede verlichting, ze kwamen de 
prachtige standen alleen maar ten 
goede. Het podium in paleis 9 was 
op zaterdag de uitvalsbasis voor de 
maquillagewedstrijd waar een 45-tal 
deelnemers het beste van zichzelf 
gaven. Op zondag werd er het Belgisch 
Kampioenschap Nail Art 2019 georga-
niseerd en het Benelux Kampioenschap 
Airbrush 2019, in samenwerking met 
Nail Design Magazine. Resultaten van 
deze wedstrijden vind je elders in dit 
nummer. 

Gewoontegetrouw ging uw redactie 
een kijkje nemen bij de nieuwe stand-
houders. Er waren er ook een paar 
die we terug verwelkomden na een 

periode van afwezigheid. Altijd terug 
een blij weerzien met AM’s, Diacosmo 
en Ergosun. Deze laatste bouwde op 
zondag tijdens het laatste uur van de 
beursdag een aanstekelijk feestje op de 
stand. 

LS Benelux is gespecialiseerd in 
unieke manicuretafels met stofaf-
zuiging. In deze tijden van aandacht 
voor de veiligheid van werknemers en 
klanten geen overbodige luxe. Heel 
veel keuze, voor ieder dus een perfecte 
tafel. 

Modologie uit Bierges was ook nieuw 
op de Lentebeurs en stelde haar soin 
consilium 7 voor. Een totaalbehande-
ling voor het aangezicht en het lichaam 
met nadruk op anti acne, anti age en 
anti roodheid. 
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Een nieuwe lente, een nieuw geluid, een nieuwe Estetika lente 
23, 24, 25 maart 2019

Dat de aandacht voor perfecte wim-
pers nog niet gedaald is, bewees 
o.a. nieuwkomer Chagrimm. Deze 
firma verdeelt een volledig assorti-
ment én geeft opleidingen voor het 
perfect maken van de wimpers en 
wenkbrauwen. Ook CFB Cosmetics 
uit Duitsland specialiseert zich in wim-
pers en wenkbrauwen, maar kunnen 
ook producten voor de verzorging 
ervan leveren onder jouw label. Zeker 
interessant voor wie zijn naambe-
kendheid een boost wil geven. Een 
derde nieuwkomer in deze branche is 
RefectoCil. Deze firma legt, terecht, 
ook veel nadruk op opleiding. Na 
de opleiding is men gecertificeerde 
RefectoCil Browista en verantwoorde-
lijk voor de “total look”! Benieuwd naar 
de betekenis van browista? Het zijn 
experts in wenkbrauwstyling. Ze weten 

het gezicht vorm en expressie mee te 
geven. Zij creëren de wenkbrauwkleur 
op basis van haarkleur, teint en per-
soonlijke stijl. Een nieuwe term voor de 
Van Dale?

Dat de informatica langzaam maar 
zeker doorsijpelt bij de schoonheids-
specialiste, was al langer bekend, maar 
op de beurs troffen we een nieuwe 
speler op de markt: Desky. Dit is een 
programma dat je helpt je administratie 
met behulp van software te digitalise-
ren. Op een en hetzelfde platform vind 
je je gehele administratie terug, maar 
ook je marketingacties, je sales en je 
financiële status. Zo behoud je een 
goed overzicht en verbetert je CRM. 
Je wat? Je CRM, wat een afkorting is 
voor customer relationship manage-
ment of klantrelatiebeheer.



Voor wie van elegantie houdt, was een 
bezoek aan Olivia Lauren een must. 
Ze heeft namelijk besloten om zich te 
specialiseren in elegante kantoor- en 
reistassen, geen saaie en vormeloze 
modellen, maar vrouwelijk en modieus. 
Olivia Lauren personaliseert de trolleys 
met naam, kleur en logo van uw insti-
tuut.

De tassen die Besko had laten maken 
en die klaar lagen voor elke lid-instituut 
en elk lid-leerkracht, waren erg gegeerd 
en vonden gemakkelijk hun weg naar 
de nieuwe eigenaars. Een duurzame en 
mooie attentie van de beroepsvereni-
ging. 

Een beroepsvereniging, dat moet 
gezegd, die haar leden in de watten 
legt op vele manieren. Een modern 
vakblad, mooie plaketten die de 
beroepsbekwaamheid bewijzen, de 
licenties die aangeven in welke bran-
ches men professioneel bezig is, deze 
uitgave kon zelfs het entreegeld van de 
beurs gerecupereerd worden door een 
simpel formuliertje in te vullen. Ik zie 
het nog niet veel beroepsverenigingen 
doen, geen enkele, als ik er even over 
nadenk. 

Ik ben al benieuwd wat er volgend jaar 
zal gebeuren op Estetika Herfst en 
Estetika Lente. Noteer alvast 5, 6 en 
7 oktober en 14, 15 en 16 maart in uw 
(Besko) agenda. 

24 151



25

Met dank aan: 
CKS www.cks-fashion.com
Bloomon www.bloomon.be
Senor Thor juwelen www.senorthor.be
GYP products www.gyp.be

Pantone verkoos de kleur living Coral tot kleur van 2019. 
Wij zetten voor jullie enkele leuke items in de kijker die aan-
sluiten bij deze prachtige zomerkleur. Laat je verleiden om 
deze prachtige kleur te integreren in je instituut of in je kledij. 
Naast deze koraalrode droomtint, doen al de felle kleurtjes 
het goed deze zomer, kijk maar eens in de etalages, geel, 
blauw, groen, paars… Je komt het allemaal tegen maar in 
het instituut is het leuk om terug te kunnen grijpen naar één 
thema kleur, dat brengt rust en sereniteit maar deze leven-
dige koraaltinten brengen ook stilaan de zomer in je werk-
ruimte. 

Living Coral



Word jij dat kleurrijke bloemetje 
die de show steelt op 

Schoonheidsspecialiste-van-het-jaar ?

powered by www.beautybizz.be

Het feest en netwerkmoment van 
de uiterlijke verzorging.  

Noteer nu al zaterdag 30 november 2019 in je agenda! 

Hoofdsponsor : Diamond Sponsors :

Gold Sponsors :

Powered by :

ftiy #sspvhj
Talrijke prijzenpakketten te winnen voor winnaars en genomineerden.

Preferred partners :

Silver Sponsors :

ADV_SSVHJ_2019_13juni.indd   1 13/06/19   16:50
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Het belang van een goede 
 huidanalyse
De veranderende huid

Als schoonheidsspecialiste bent u vooral specialiste op het 
gebied van de huid. Tijdens de opleiding werd en wordt er 
terecht heel wat aandacht besteed aan dit orgaan (het groot-
ste en zwaarste trouwens van het hele lichaam, gemiddeld 
bijna 11 kilogram (inclusief onderhuids bindweefsel) met een 
oppervlakte tussen de anderhalve en twee vierkante meter) 
omdat het tenslotte het medium is waarmee u voorname-

lijk werkt. Wie herkent er niet de afbeelding hiernaast uit de 
opleiding tot schoonheidsspecialist(e)? En dat niet elke huid 
hetzelfde is, of zelfs maar op elkaar lijkt, moet al helemaal 
niet meer gezegd of geschreven worden. Bovendien zijn 
het uitzicht en de complexiteit van de huid geen constanten 
doorheen de tijd. Van de egale, zachte en kwetsbare kinder-
huid naar de perkamentachtige, droge gerimpelde huid van 
oude tot zeer oude mensen, er ligt een scala van huidtypes 
tussen. De huid verandert immers onder invloed van de zon, 
van hormonen, voedingsgewoontes, roken en zelfs door 
ziektebeelden als allergie, eczeem of andere vormen van 
huidirritatie. 
Bovendien kent de huid ongeveer acht miljoen bacteriën per 
vierkante centimeter. Er worden 182 verschillende soorten 
onderscheiden, maar de samenstelling kan per persoon ver-
schillen. Deze bacteriën zijn noodzakelijk voor een gezonde 
huid (ze remmen bv. wondinfecties). 

Om de meest adequate zorgen te kunnen verlenen is het 
dan ook van belang het juiste huidtype te kunnen bepalen 
op eender welk moment in de levenscyclus. Daar waar dit 
vroeger met ogen en voelen bepaald werd, zijn er heden ten 
dage uitgebreide hulpmiddelen om deze bepaling zo correct 
mogelijk te laten gebeuren. Onze klanten verwachten ook, 
en terecht, de meest recente innovaties en hulpmiddelen in 
het instituut in gebruik te zien. De investering in een techno-
logisch hoogstaand apparaat zijn niet altijd vanzelfsprekend. 
Hoog tijd dus voor een special over huidanalyse, de moge-
lijkheden, de apparaten. 

Wat is het belang van een (liefst correcte) huid-
analyse?

Zoals hierboven reeds beschreven is de staat waarin de huid 
zich bevindt, een veranderend gegeven. En er zijn heel wat 
cosmetische producten op de markt die uw huid ten goede 
kunnen komen. De juiste combinatie vinden is geen natte-
vingerwerk. Klanten laten zich wel eens verleiden door een 
mooie verpakking, een flitsende reclame op t.v. of sociale 
media, een lekkere geur of een vriendin die een bepaalde 
crème of lotion met veel enthousiasme aanbeveelt. 
Toch zijn de meesten niet echt tevreden met het resultaat. 
Zeer waarschijnlijk omdat er niet of onvoldoende rekening 
werd gehouden met de huidconditie, een gegeven dat dan 
nog eens kan verschillen van de locatie die men onder de 
loep neemt. Een verkoopster in een grootwarenhuis heeft 
niet de parate kennis én is niet opgeleid om een adequate 
analyse te kunnen maken van de huid van haar klanten, 
vooropgesteld dat ze daar de tijd voor zou krijgen. U als 
schoonheidsspecialiste hebt wel die parate kennis én bent 
bovendien opgeleid om de analyse te maken. Verder hebt u 
eventueel nog de beschikking over hulpmiddelen om deze 
taak nog nauwkeuriger te kunnen vervullen. Heeft u deze 
niet, dan kan dit artikel misschien een aansporing zijn om u in 
deze materie te verdiepen. Er bestaan immers apparaten die 
perfect in kaart brengen hoe het met de conditie van de huid 
is gesteld. Een voorwaarde om te kunnen bepalen hoe de 
huid het best kan verzorgd worden. Deze toestellen worden 
op de markt gebracht onder diverse namen: huidscanners, 
skinscanners, huidanalyseapparaat, dermascoop…

Wat kan een apparaat meten?

Afhankelijk van het type kan een huidscanner volgende zaken 
meten en/of zichtbaar maken: 
• verstopte poriën
• extreem droge en vochtarme plekken
• onzuiverheden en slechte doorbloedingen
• temperatuur
• elasticiteit
• pigmentstoornissen
• bacteriën op de huid
• huidbarrière
• mate van rimpelvorming
• sebum (talg) gehalte
• zuurgraad

Word jij dat kleurrijke bloemetje 
die de show steelt op 

Schoonheidsspecialiste-van-het-jaar ?

powered by www.beautybizz.be

Het feest en netwerkmoment van 
de uiterlijke verzorging.  

Noteer nu al zaterdag 30 november 2019 in je agenda! 

Hoofdsponsor : Diamond Sponsors :

Gold Sponsors :

Powered by :

ftiy #sspvhj
Talrijke prijzenpakketten te winnen voor winnaars en genomineerden.

Preferred partners :

Silver Sponsors :
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• zonschade op de huid
• microcirculatie
• de relatie tussen de leeftijd van de huid en de leeftijd van 

de cliënt
• acne
• ….

De voordelen van een geavanceerd apparaat

Het resultaat van een huidscan kan veelzeggend zijn, maar 
daar blijft het ook bij. Een huidscan heeft immers pas een 
effect als deze in combinatie met een behandelplan wordt 
gebruikt. Dit behandelplan heeft een bepaalde structuur. 
Zowel de schoonheidsspecialiste als de klant weet perfect 

naar welk doel er gewerkt wordt. 
Bovendien kan de estheticienne 
de verbeteringen en de verande-
ringen van de huid via hernieuwde 
scans in de gaten houden en daar 
waar nodig bijsturen. Hoe meer 
inzicht je krijgt in de staat waarin 
de huid zich bevindt, hoe beter je 
de behandeling kan afstemmen 
op het beoogde doel. Kiezen voor 
een apparaat dat foto’s neemt 
van de metingen heeft verschil-
lende voordelen. Het is een ideale 
manier om te communiceren met 
je klant. Voor, tijdens en na de 
behandelingen kan je zwart op wit 
(in kleur J) aantonen dat er wer-
kelijk iets gebeurt op het vlak van 

huidverbetering. Een goede en duidelijke communicatie leidt 
zeker tot een hogere klanttevredenheid. En als de klant tevre-
den is, is dit een onbetaalbare bron van publiciteit.
Toch onderzoekt men best even de eventuele leverancier van 
zulk een hoogtechnologisch product, vooraleer men overgaat 
tot de aankoop ervan. De volkswijsheid: goedkoop is duur-
koop indachtig, voert men best een verkennend onderzoek 
naar de firma waarbij men koopt: 
• wordt er een gedegen opleiding bij het toestel gegeven? 
• kan men vragen stellen?
• wordt er vrij snel en adequaat op geantwoord (in mijn moe-

dertaal)?
• is er technische ondersteuning?
• hoe zit het met de garantievoorwaarden? …
Als deze vragen een positief antwoord krijgen, kan men al 
veel geruster tot een aankoop overgaan. 

Meten is weten, maar…

Er zijn wel een paar voorwaarden die vervuld moeten worden 
vooraleer men begint aan de huidanalyse: 
• de huid mag niet gereinigd worden op de dag van de 

afspraak, enkel spoelen met water.
• het haar mag niet gewassen worden op de dag van de 

afspraak.
• gebruik van crèmes of make-up is niet toegelaten.
• laat de klant de huidverzorgingsproducten en make-up die 

ze normaal gebruikt noteren of meebrengen.
• zorg dat u weet welke medicatie en/of voedingssupplemen-

ten er worden gebruikt.
• onderzoek of de huid tekenen van acne, of couperose ver-

toont, extreem gevoelig of zelfs allergisch is voor bepaalde 
producten (vragenlijst kan helpen). 

De beurs Estetika Lente was een ideale gelegenheid om de 
firma’s op te zoeken die huidanalyseapparaten in het gamma 
hebben. 
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LAMANO COSMETICS verdeelt de Lightskin. 
Een apparaat dat 3 haarscherpe foto’s maakt 
onder 3 soorten licht: RGB, ultraviolet en gepo-
lariseerd licht. De foto’s worden gemaakt met 
een geïntegreerde 15 megapixelcamera en 
worden nadien geanalyseerd waarbij men 10 
problemen kan (h)erkennen. Via de RGB-foto: 
poriën, zichtbare pigmentatie, fijne lijntjes en 
rimpels. Via het gepolariseerd licht: huidtextuur 
en onregelmatigheden, via het ultraviolet licht: 
sebum, talg en acne, onderhuidse pigmentatie, 
hydratatie, gevoeligheid en roodheid, zon-
schade en teint. 
Bij iedere analyse wordt ook de geschatte leef-
tijd berekend en het is mogelijk analyses van 
verschillende tijdstippen te vergelijken. 

NEW ESTHETIC is terecht trots op de Skinner, 
3D huidanalyse. Het gebruiksvriendelijke appa-
raat laat u in enkele klikken een huiddiagnose 
te stellen. Het apparaat is uiterst nauwkeurig 
en detecteert imperfecties voordat deze zelfs 
zichtbaar zijn. De diagnose en de foto’s kan u 
direct delen met uw klant op het scherm van 
een pc. Rapporten kunnen afgedrukt worden. 
Op basis van de diagnose kan u de behande-
lingen en cosmetica aanraden die afgestemd 
zijn op het profiel van de klant. Er kunnen diag-
noses gesteld worden op het vlak van poriën, 
rimpels, pigmentatie, sebum, hydratatie, elasti-
citeit, stevigheid en temperatuur.
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Bij CARE PERSONAL BEAUTY ontdekten we 
EF Skin Vision. Een apparaat dat een complete 
digitale analyse uitvoert van je huid. Het bepaalt 
binnen enkele minuten jouw huididentiteit, op 
basis van negen specifieke metingen: hydrata-
tie, overtollig talg, elasticiteit, schilfering, poriën, 
pigmentvlekken, kraaienpootjes, voorhoofds-
rimpels, couperose.

Ook bij JOVILUX gelooft men dat een betere 
huid start met het juiste advies. Ze presenteren 
daarom de Jovilux Skin Analyser die snel en 
objectief de juiste analyse van het huidtype van 
de klant bepaalt. Daarnaast geeft het toestel 
ook het juiste advies over verzorging en reikt 
het de beste producten aan voor een mooie, 
gezonde huid.
Een eenvoudig startscherm geeft u de keuze 
tussen een uitgebreide beauty school of een 
korte flitsanalyse, afhankelijk van wat u pre-
cies met de diagnose wenst te bereiken. Een 
uitgebreide analyse laat u toe om de huid van 
uw klant op te volgen en de evolutie te zien. 
Een korte analyse is voldoende om de juiste 
verzorgingsproducten op maat van de klant te 
adviseren.
Dankzij een gepersonaliseerde klantenfiche 
worden alle info en het beeldmateriaal van de 
tests opgeslagen, zodat u op elk moment de 
conditie van de huid van de klant kan volgen of 
kan zien welke producten reeds werden gead-
viseerd.
De Jovilux Skin Analyser is een toestel waarin 
30 jaar ervaring in verkoop en cosmetica werd 
gebundeld, waardoor het toelaat aan elke 
gebruiker om onmiddellijk op niveau producten 
te adviseren en resultaten op te volgen.

BOWIEMEDICAL introduceert het Huidanalyse 
Systeem SkinSys 4.0

Een volledig draadloos huidanalysesysteem dat 
werkt in combinatie met tablet. Geeft de beste 
resultaten op een Android tablet (gebruik op 
iPad kan ook maar heeft een aantal beperkin-
gen, o.a. expert versie is hier niet mogelijk). 
Het apparaat wordt geleverd met Nederlands-
talige software. Een compleet en modern 
huidanalyse apparaat / dermascoop met veel-
soortige belichting, filters en sensoren.

Wat meet het toestel?
• Standaard professional uitvoering: vocht, pig-

ment, keratine, sebum, textuur, (oog)rimpels, 
acne, poriegrootte.

• Extra in Expert module: gevoeligheid, come-
donen en huidskleur (tone & Fitzpatrick).

De meetresultaten worden direct geanalyseerd 
en omgezet in heldere foto’s en grafieken. 
De foto’s kunnen met elkaar worden vergeleken. 
Het genereren van automatische product- en 
behandeladviezen met uw eigen producten is 
makkelijk in te stellen. 
Resultaten kunnen worden geprint of direct 
naar de klant gemaild. 

Uiteraard zijn er ook nog firma’s die niet op de 
beurs vertegenwoordigd waren en die huidana-
lyseproducten aanbieden. 
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Nabeschouwing

U merkt het, de markt biedt veel mogelijkheden. We hopen 
dat dit artikel u geholpen heeft de bomen door het bos te 
zien, maar een bezoek aan de beurs Estetika en verschil-
lende toestellen op dezelfde dag met elkaar vergelijken, 
is misschien een goede raad. Verder is het natuurlijk een 
 branche die een constante evolutie ondergaat, net zoals de 
huid, en een nauwgezette opvolging is dan ook wel aan te 
raden. 

Nati Skin Analyzer-huidscanner, verdeeld 
door RITUELLE. 
Dit apparaat wordt gekoppeld aan een tablet 
of laptop zodat de kosten qua informatica 
beperkt worden. Ook hier kunnen producten 

van het instituut in het 
apparaat opgeslagen 
worden. (via extra soft-
waremodule)

Het apparaat is een 
alles-in-één meet-
toestel waarbij de 
ingebouwde sensor en 
de camera met hoge 

resolutie en automatische zoomlens in één 
handset zitten vervat. Wat meet het toestel? 
• huidstructuur
• sebumgehalte (via sebumstrip)
• verhoorning (via patch)
• rimpelbreedte
Het geheel wordt in een huidanalyserapport van 
ettelijke pagina’s gegoten. Dit rapport beschrijft 
duidelijk de huidconditie en eventuele proble-
men en reikt een aantal oplossingen aan, niet 
alleen op het vlak van praktijkbehandeling maar 
ook betreffende esthetische en dermatologi-
sche behandelingen. Op basis van dit rapport 
kan met de klant een gepast huidverbeterings-
programma worden opgemaakt. 

De Soft Plus (verdeeld door CALLEGARI)

Maakt wel gebruik van een eigen ingebouwde 
computer en kan honderden klantenkaarten 
opslaan.
Het apparaat beschikt over: 
• 19 consultatieprogramma’s. (bv. anti-aging, 

gevoelige huid, acne, cellulitis, …)
• advies van producten en specifieke behande-

lingen voor de eindklant
• grafisch uitwerkingssysteem van de resulta-

ten.
• downloadbare rapporten op pc

Het apparaat meet: 
• hydratatie
• melanine
• pH
• talg
• elasticiteit
• temperatuur

Dankzij verschillende vergrotingslenzen en het 
gebruik van lichtbronnen en specifieke filters, 
is het mogelijk om micro- en macro-reliëfs als 
gevolg van ruwheid, pigmentvariaties, huidim-
perfectie, poriën en haarvaten te tonen die niet 
gemakkelijk waarneembaar zijn met het blote 
oog.

Het Multi Analyse Center (mac-huidana-
lyse) verdeeld door PASCAUD BEAUTY 
 INNOVATION

Dit toestel bestaat uit twee delen: 
de Mac Vision en de Mac Sensor. Er 
worden foto’s gemaakt met wit licht 
en niet-schadelijk UV-licht. 

Doel: 
Door speciale software, gebruik van 
sensoren en vergroting van het huid-
beeld (tot x50): worden volgende 
zaken gemeten (en opgeslagen zodat 
men na afloop van de behandeling 

het verschil kan zien tussen voor en na en met 
een gekoppelde printer kan afdrukken):
• rimpels 
• grootte van de poriën 
• het aantal vlekjes
• zonschade en welke beschermingsfactor je 

nodig hebt
• vochtgehalte
• talggehalte 
• elasticiteit
• verhoorning - hoe dik de laag dode huidcel-

len is
• pigmentatie 
• zuurgraad
• barrièrefunctie van de huid 
Merken van gebruikte producten kan je aan het 
systeem toevoegen via software.
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Nieuws uit de bedrijven

PODOCARE – het nieuw voetverzorgingsmerk 
in België

Als exclusief distributeur voor België introduceert Intermedi het 
voetverzorgingsmerk Podocare die enkel beschikbaar zal zijn 
voor pedicures en schoonheids instituten. 
De specialistische Podocare voetverzorgingsproducten vol-
doen aan de verschillende kenmerken die de moderne gebrui-
ker nodig heeft; producten voor gemakkelijke gezonde zorg 
en onderhoud van de voeten. Specialisatie en innovatie staan 
garant voor succes en Podocare streeft naar oplossingen voor 
de meest effectieve aanpak in gespecialiseerde en moderne 
voetverzorging. Het merk beschikt over producten voor gebruik 
door de professioneel in de praktijk of instituut en een produc-
tenlijn voor verkoop die de resultaten optimaliseert van de pro-
fessionele voetbehandelingen. 
Het assortiment bestaat uit schuimende voetbalsems, voet-
crèmes voor allerhande voetproblemen, een speciale lijn 
anti-schimmelproducten, actief reinigende en beschermende 
producten, cleaner lotions en callus gels, verfrissende produc-
ten en een aparte lijn voor de gevoelige huid die ook veilig is 
voor diabetespatiënten. Deze productgamma's hebben elk hun 
eigen kleurcode die tevens verwijst naar het gehalte ureum die 
de producten bevatten. De natuurlijke stof ureum (uitgedrukt 
in %) verhoogt de hydratatie door het aantrekken en binden 
van water in de opperhuid voor 1) het behoud van een soepele 
huid en 2) om de beschermende functie te versterken. Ideaal 
dus voor een droge tot zeer droge huid! Podocare kan je dus 
omschrijven als de combinatie van wetenschap en natuur, een 
interessante aanwinst op de professionele Belgische markt.
INTERMEDI: 09-2279015 / 056-728921 / www.intermedi.be

NutraSkin Collagen Drink in uw salon
NutraSkin Collagen Drink is een natuurlijke, anti-
aging collageendrank die de zichtbare tekenen 
van het ouder worden vermindert. Klinische 
studies toonden aan dat dagelijks één sachet 
NutraSkin rimpeltjes vermindert en de elasticiteit 
van de huid verbetert. NutraSkin Collagen Drink 
bevat een hoge dosering VERISOL® collageen 
en is 100% vrij van hulpstoffen.
Een goed doorvoede huid reageert beter op huid-
verbeterende behandelingen. Dit is ook de reden 
dat in steeds meer salons NutraSkin Collagen 
Drink wordt geadviseerd. NutraSkin gaat goed 
samen met collageenstimulerende behandelingen 
zoals bindweefselmassages en laserbehandelin-
gen. 
Verkrijgbaar in België via Cent pur Cent:  
Telefoon: +32 478 217 287, 
orders@centpurcent.com 
Informatie: www.nutraskin.be

The Pink Motel - IBD Just Gel Polish Summer Collection 2019
•  Retro shades for the win!
•  Zomersfeer: vintage roze Amerikaanse motel en pink cadillac
•  The Pink Motel staat symbool voor een geïdealiseerde versie van Californië
•  Deze nieuwe gel polish collectie is gebaseerd op het effectieve motel dat te vinden is 

langs de Sun Fernando Road in Sun Valley (gebouwd in de jaren ’40), maar hij is inmid-
dels gesloten. Het hotel was een makkelijke tussenstop voor mensen die naar Los Angeles 
kwamen of daarvandaan waren, met de belofte airconditioning te krijgen voor de gasten.

•  Het hotel dient nu als een toeristenattractie vanwege de felroze en blauwe gevel en het 
opvallende neonbord, maar ook soms als filmset vanwege zijn mooie motorbaanarchitectuur (bv. zie serie ‘Glow’ op Netflix)

•  Rijd door de Valley met je zonnebril en hoed op en ga waar je wilt!
•  Rozeachtige en groene kleuren: positief en erop uit trekken in de buiten
INTERMEDI: 09-2279015 / 056-728921 / www.intermedi.be
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De Besko startersdagen 
voor leerlingen en leerkrachten
Sofie Leyten

Op 6 en 8 mei mochten we opnieuw heel wat leerlingen ont-
vangen in Roeselare en Antwerpen voor de startersdagen. 
Doel van de startersdag is om de leerlingen die klaar zijn om 
de arbeidsmarkt te betreden, goed voor te bereiden op deze 
belangrijke stap.
Er kwamen verschillende sprekers aan bod en het is dan 
ook belangrijk dat de leerlingen weten wat hen te wachten 
staat wanneer ze als werknemer of als zelfstandige aan de 
slag gaan. De voorzitter van Besko, dhr. Boeckx, kwam dan 
weer uitleggen wat een beroepsvereniging is en waar ze 
voor staat. Maar ook kregen de leerlingen tips & tricks mee 
hoe ze rendabel een instituut kunnen opstarten en met winst 
kunnen laten renderen.
Nieuw dit schooljaar, in Roeselare, werden er in de namid-
dag ook nog workshops georganiseerd. De leerlingen 
werden opgesplitst in twee groepen. Ze kregen een work-
shop gegeven door Unizo met als doel het opmaken van 
een businessplan. Daarnaast zorgde Besko met als lesgever 
Sofie Leyten voor de workshop “Een goed advies leidt tot 
een betere verkoop”. 
Tijdens de workshop van Unizo gingen de leerlingen op een 
praktische manier aan de slag en leerden ze hoe ze hun 
eigen businessplan kunnen opmaken en dit ondersteunt 
door een deskundige Unizo medewerker. Tijdens de tweede 
workshop werden de leerlingen dan weer ondergedompeld 
in marketing maar ook het belang van goed advies aan de 
klanten kwam aan bod. Er was ruimte voor vraag en ant-
woord en de leerlingen kregen een antwoord op hun con-
crete vragen.

Als we de evaluaties van de leerkrachten lezen dan 
vonden zij de startersdagen leerrijk, duidelijk, krachtig, 
boeiend en op maat van de leerlingen.

Voor diegene die er dit jaar niet bij waren geven we nog 
enkele belangrijke tips mee:
•  instituten, werknemers, scholen, leerkrachten en leerlingen 

kunnen lid worden van Besko;
•  het nieuwe Besko label staat garant voor erkend gediplo-

meerde schoonheidsspecialisten, voetverzorgers, visagis-
ten en nagelstylisten;

•  alle leden en belangrijke actoren in de sector krijgen het 
gratis vakblad Hebe;

•  Besko is medeorganisator van de beurs Estetika;
•  per provincie organiseert Besko studieavonden en 

 bijscholingen.
als werknemer
•  ga je na je schoolcarrière als werknemer aan de slag in de 

sector dan krijg je een premie eerste job van � 150 bruto;
•  als werknemer krijg je een opleidingsvergoeding wanneer 

je op cursus gaat of een beurs zoals Estetika bezoekt;
•  jaarlijks krijg je een tussenkomst, als werknemer, van � 20 

voor een bezoek aan de dermatoloog;
•  alle informatie voor werknemers vind je op 

www.fbz-pc314.be.

als zelfstandige
•  als startende zelfstandige moet je een zichtrekening 

openen bij de bank, een ondernemingsnummer aanvragen, 
vergunningen aanvragen, je BTW status activeren en je 
aansluiten bij een sociaal verzekerings- en ziekenfonds;

•  zorg dat je als zelfstandige goed verzekerd bent voor 
persoonlijke risico’s, aansprakelijkheidsrisico’s en bedrijfs-
schade risico’s;

•  een goed businessplan is een belangrijk document als je 
wil starten als zelfstandige;

•  wie, wat, waarom en hoe zijn 4 belangrijke vragen als 
startende ondernemer;

•  een goede voorbereiding bestaat uit een ondernemers-
idee, een marktanalyse, een bedrijfsstrategie, een marke-
tingplan en een financieel plan. 

32
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Nieuws 
voor het 

onderwijs

“Talentenwedstrijd make-up artist 2019” 
van Atheneum Lier campus Louis Zimmer

Reeds voor de vierde maal op rij organiseerde het Atheneum Lier, campus Louis 
Zimmer haar jaarlijkse wedstrijd voor scholen met een afdeling schoonheidsver-

zorging. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor 3 categorieën: fantasie make-up, 
facepainting en bodypainting.

De talentenwedstrijd telde dit jaar een 60-tal deelnemers. De werkers met hun diverse 
modellen konden op maandag 18 maart hun creativiteit de vrije loop laten. Niemand 

minder dan Belle Perez flaneerde door de zaal om de deelnemers te beoordelen tijdens 
hun noeste arbeid. Zij werd als jurylid bijgestaan door vertegenwoordigers van Kryolan, 

Glow Mineral, een afgevaardigde van Besko en enkele make-up artists.

Na de voorziene werktijd moest iedereen nog eerst langs de jurytafel passeren voor een 
grondige inspectie inzake techniek en correcte uitvoering van de diverse creaties.

Nadien volgde er een professionele show, waarbij de 
diverse modellen op het podium hun creaties showen op 
zelfgekozen muziek met bijhorende tekst. De werkers met 
hun model werden dan op het podium gevraagd voor een 
algemene presentatie en dan volgde de prijsuitreiking. 

Glunderende gezichten dus bij leerlingen uit het TechniGO! 
Aalst die naar 20 jaar Belle Perez op de planken mogen. 
Andere prijzen waren er voor leerlingen van het GO!Geel, 
Atheneum Lier, campus Louis Zimmer en een eervolle 
 vermelding voor Campus Atheneum Leopoldsburg.
Een meer dan geslaagde editie dus, zeker voor herhaling 
vatbaar! Save the date voor de wedstrijd van 2020: 
maandag 16 maart 2020. 

Estetika maquillagewedstrijd zaterdag 23 maart 2019
Nieuw dit schooljaar was dat er enkel in het voorjaar wedstrijden tijdens Estetika werden 
georganiseerd. Je vindt de foto’s van de winnaars terug op onze vernieuwde website.

Eindejaarsshow voor de leerlingen van het 6de jaar van Denise Gresiac
Elk jaar pakken de leerlingen van het 6de jaar uit met hun talent voor bodypainting, 
facepainting of avond make up. Kijk op bladzijde 16 & 17 voor een uitgebreid verslag.

Noteer alvast onderstaande data in je agenda:
Risktrainer opleiding voor leerkrachten op
• 17/10/19 in Coach Antwerpen 
• 28/11/19 in Coach Roeselare 

Startersdagen 2020
• 04/05/20 in Coach Roeselare

• 06/05/20 in Coach Antwerpen

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

Sofie Leyten
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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 onderne-
merschap. Onder de term “Single Market” of “Eengemaakte 
markt” wenst men de vrijheid van vestiging en vrije dienstverle-
ning te stimuleren. Met als doel de werkgelegenheid te bevorde-
ren, consumenten een breder aanbod te laten genieten, 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 kwalita-
tief-gediplomeerd Besko-lid bent krijgt u het  prachtige gevel-
bord.

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/pedi-
cure en nagelstylisme inbegrepen.

Erkend 
kwalitatief- 
gediplomeerd 
lid

Wie zijn we?
Besko is de beroepsfederatie die sinds 1981 de belan-
gen 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. 
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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.

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 ontvan-
gen, zodat uw klanten duidelijk 
kunnen zien dat u een gediplo-
meerd 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 ingezien, 
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
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Aanvraag voor lidmaatschap

Naam: ______________________________________________________________________________

Voornaam:  _______________________________________________________________________

Straat:  _____________________________________________________________________________

Postnr.:  _____________________  Plaats: __________________________________________

Tel.: _________________________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________________  

Handtekening: ___________________________________________________________________  

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

Hebe 151
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Tips gelezen voor een “Beter Leven”

Nachtraven lopen meer kans op depressie
Slecht nieuws voor nachtraven: ze lopen meer kans op 

depressies en schizofrenie. Dat is toch de con-
clusie van een grootschalig onderzoek, gepu-

bliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift 
Nature Communications.
Helaas kiezen we er niet voor om vroege 
vogel dan wel nachtraaf te zijn, omdat 
ons dag- en nachtritme bepaald wordt 
door specifieke genen.

Avondtypes moeten vaak vroeger uit hun 
bed dan hun lichaam zou willen. “Door dat 

verschoven slaapritme vallen ze ’s avonds 
vaak moeilijker in slaap en kunnen daardoor een 

chronisch slaaptekort ontwikkelen”, zegt professor Johan 
Verbraecken, coördinator van het slaapcentrum van het UZ 
Antwerpen. Dat kan leiden tot depressies, maar we zien ook 
vaak alcohol- of drugsproblemen.”
“Bij extreme gevallen kan gewerkt worden met lichttherapie 
en melatonine, een hormoon dat helpt bij de controle van 
het slaapritme.” (bron: het Nieuwsblad) 

Je bent oud als…. 
Hier is echt onderzoek naar gedaan. Tenminste, een Britse 
televisiepresentator (Esther Rantzen) met de gezegende 
leeftijd van 78 jaar was het zo beu te moeten horen dat 70 
het nieuwe 50 was, dat ze een lijstje opstelde met zaken die 
echt wel aantonen dat je oud bent. Ze formuleerde het zo: 
Je bent oud als: 
•  je vrijscènes in films te opdringerig vindt
•  je kletsen met de kassierster in de supermarkt plots gezel-

lig vindt
•  je oorlellen dikker worden
•  acteurs plots lijken te mompelen op tv
•  de slechte grammatica van de jeugd van tegenwoordig je 

de keel uithangt
•  je een verwoede hamsteraar wordt of alles net gaat weg-

gooien
•  je je niets meer aantrekt van de houdbaarheidsdatum op 

voedingswaren in je frigo
Conclusie: lees geen lijstjes meer en pluk de dag.

Last van slechte adem als je look hebt gegeten? 
Drink melk bij de maaltijd waarin look verwerkt is en je hebt 
geen last meer van slechte adem. 

Vrouw met hoger loon is slecht voor relatie 
(En ja, ook zij denkt daar zo over)

Ook dit werd, uiteraard onderzocht door de Nederlandse 
socioloog Niels Blom. Hij bekeek de gegevens van Britten, 
Nederlanders en Australiërs, en concludeerde dat liefde 
ook door de portemonnee gaat. Verdient een man minder 
dan zijn vrouw, dan schatten beiden hun relatie slechter 
in. Verliest een man zijn job, dan is er al helemáál een pro-
bleem.

“Als mannen meer verdienen dan hun vrouw, of even veel, 
dan is de tevredenheid over de relatie bij beide partners 
stabiel”, zegt Blom. “Maar als de man flink minder binnen-
brengt, dan zijn man én vrouw gemiddeld minder tevreden in 
de liefde. Het effect is het grootst als de man z’n job verliest: 
dan daalt het cijfer dat beiden hun relatie geven met 0,25 op 
10.” Verliest de vrouw haar job, dan is dat anders: “Alleen de 
vrouw is dan minder tevreden over haar relatie.”
Opvallend: ook bij wie zichzelf als progressief omschrijft, is 
het effect zichtbaar. “Dat bewijst dat die oude rollenpatronen 
er nog steeds zijn.”

Klusjes in huis
Ook in Vlaanderen werd al onderzoek verricht. “De man iden-
tificeert zich meer met zijn job dan de vrouw”, zegt professor 
Piet Bracke (UGent). “Vrouwen hebben meer aandacht voor 
gezin, vrienden of hobby’s, maar een man heeft vaak geen 
alternatief om zijn identiteit op te bouwen. Als hij dan zijn job 
verliest, komt dat veel harder aan. Op zich vinden vrouwen 
dat niet zo erg, maar omdat hun partner daar zo zwaar onder 
lijdt, komt ook de relatie onder druk te staan.”
Ook met huishoudelijk werk is er dan soms een probleem. 
“Als partners ongeveer even veel verdienen, zien we dat de 
klusjes gelijker worden verdeeld. Maar als de vrouw méér 
geld binnenbrengt, weigeren sommige mannen meer in het 
huishouden te doen. Integendeel: Hun inbreng in die taken 
daalt dan opnieuw.” (bron: het Nieuwsblad)

Eet meer noten
Die goede raad wordt bevestigd door de studie, die gepubli-
ceerd is in het vakblad The Journal of Nutrition, 
Health and Ageing. Volgens de onderzoekers 
zou elke dag een handvol noten de cognitieve 
processen met 60% verbeteren, in vergelij-
king met de mensen die geen noten eten. 
“Noten zijn rijk aan gezonde vetten, proteïne, 
ijzer en voedingsmiddelen die de slechte cho-
lesterol verlagen en de cognitieve gezondheid 
stimuleren”, beweert hoofdonderzoeker Ming Li. 
“Een miraculeuze oplossing voor cognitieve achteruitgang 
hebben we niet gevonden. Maar dit toont wel aan dat wat je 
eet, belangrijke gevolgen heeft voor je mentale gezondheid.” 
(het Laatste Nieuws) 
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KLEINE ADVERTENTIES
GRATIS voor leden Besko vzw 
(tot 150 lettertekens)

Een unieke mogelijkheid iets aan te bieden aan 
uw collega’s en beginnende instituten. Ook 
om een tijdelijke vervanging te zoeken of een 
nieuwe medewerker in uw instituut.

Bent u geen lid van BESKO dan is het tarief € 60,-- 
voor 150 lettertekens.

U kunt de tekst doorsturen naar info@hebe.be 
(Indien u lid bent het lidnummer vermelden d at op uw lid-
kaart staat.)

Schoonheidsinstituut STUDIO TESS (Nadine Goossens) 
wil na meer dan 30 jaar, haar activiteiten overlaten aan 
een dynamische specialiste.
Je stapt in een volledig ingerichte studio, je geniet vanaf 
de eerste dag van een volwaardig cliënteel (dat door de 
ontwikkeling van het bouwproject EKSTERLAAR nog 
een grote groeicapaciteit heeft), je werkt op een totaal 
zelfstandige basis en de huidige zaakvoerder blijft je 
nog een tijdje begeleiden…
Al je wensen en voorstellen zijn bespreekbaar, 
alleen moeten we even aan tafel zitten…
Neem je contact? Bel gerust even 03/321.20.86 
of mail naar info@studiotess.be
Tot gauw!
Nadine    www.studiotess.be

DE CRÈME DE LA CRÈME?
_________________________

 Op zoek naar een vlotte en snelle vertaling 
 van uw brochures, documentatie, webshop teksten, folders;...?

 Syllabe heeft 35 jaar ervaring in cosmetica vertalingen 
 uit Frans, Duits en Engels naar het Nederlands. 
 Daarnaast verzorgen wij uw copywriting of lezen teksten na op fouten.

Taalproblemen? 
Eén adres: syllabe@skynet.be.

 

“We make your words work!”

De kracht van de natuur
voor doeltreffende huidverzorging

Word jij Sol’Esta professional?
Boost je instituut met Sol’Esta, een 
verrassend compleet verzorgingsmerk: 
gelaat- en lichaamsverzorgingen voor ieder 
huidtype, met unieke massages op maat. 

Iedere Sol’Esta ervaring, zowel in het 
schoonheidssalon als thuis, betekent even 
ontsnappen aan alle stress en spanning, met 
een duidelijk zichtbaar resultaat op de huid.

www.sol-esta.be

NEOLABO CVBA 
EXCLUSIEVE VERDELER SOL’ESTA

Sluizeken 34  9620 ZOTTEGEM 
TEL +32 (0)9 364 51 10 - info@neolabo.be 

www.neolabo.be
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HUIDVERBETERING 3.0
Zet jij samen met ons de volgende stap?

www.carepersonalbeauty.be


