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Our Partner for Belgium
Cosinta Beauty Inspiration Center

Contactez-nous si vous travaillez déjà avec 
les marques mentionnées ou si vous 

souhaitez être présenté! 
Neem contact op indien je al werkt met 
genoemde merken of als je graag een 

introductie wil krijgen!

Heliumstraat 160 
2718 RS Zoetermeer 

+31 - (0)10 524 34 44 
verkoop@cosinta.nl
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Beste schoonheidsspecialisten,

De seizoenen volgen zich op, de winter loopt op zijn laatste benen en in onze 
tuin zien we de eerste sprieten van lentebloemen verschijnen. Estetika herfst is 
maar net voorbij en ja de lente-editie wordt reeds druk voorbereid. Met goede 
moed gaan wij er tegenaan. Nu nog een meevaller op pandemiegebied en we 
kunnen van start gaan. Wat ons moed geeft, is het succes van de herfsteditie 
die, zowel door de standhouders als de bezoekers, als zeer positief werd 
ervaren. Omikron slaat nochtans wild om zich heen, maar schijnt gelukkig op de 
terugweg te zijn volgens de voorzichtige vooruitzichten. Dat geeft moed aan 
onze bedrijfsvoerders die hopelijk hun zaak kunnen blijven openhouden en hun 
klanten kunnen blijven verzorgen zoals het hoort. Continuïteit in de verzorging 
is zeer belangrijk, zelfs noodzakelijk, wat ook 
de oorzaak mag zijn van een onderbreking, uw 
klant wil u zo vlug mogelijk weerzien. 

Een nieuw seizoen vraagt nieuwe inspiratie. 
Misschien is het interessant om eens bij de 
klant zelf te rade te gaan. Wat wil zij? Uit welke 
”boekskes” haalt zij haar inspiratie? Het is 
dikwijls verhelderend te vernemen met welke 
wensen uw klanten zitten en waar zij niet 
makkelijk mee naar buiten komen. Het gaat zeer dikwijls over behandelingen 
waarvan men denkt dat de vertrouwde schoonheidsspecialiste ze niet toepast 
zoals bijvoorbeeld het opvullen van de lippen en botoxbehandelingen. Licht uw 
klant in dat voor sommige behandelingen professionelen uit andere sectoren 
door u kunnen aangeprezen worden. Beter veilig spelen dan risico te lopen. De 
echte professional kent zijn beperkingen.

Laten we even vooruitdenken, misschien mogen we beginnen denken aan een 
postpandemietijdperk waarin alle beperkingen wegvallen. Ook daarop moeten 
we ons voorbereiden, want vroeg of laat staan we daar ook voor. Degenen die 
een nieuwe of frisse uitstraling zullen brengen, staan dan weer een stap voor. 
Het kan gaan om variatie in behandelingen, de aantrekkelijkheid van uw salon, 
een extra kleurtje bijvoorbeeld, het promoten van een nieuwe verzorgingslijn 
enz. Onze klant moet merken dat we vooruit willen. Estetika zal ons inspireren, 
want verschillende exposanten staan te popelen om hun producten voor te 
stellen.

Met goede moed vooruit maar vooral “wees voorzichtig”, de strijd is nog niet 
volledig gestreden.

”Succes”.
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Kleuren maken jouw uitstraling 
compleet!
Kleur is het eerste wat opvalt als we 
rondkijken. Let er maar eens op als je 
op straat loopt of met de auto rijdt, het 
eerste wat je aantrekt en opvalt is kleur. 
Dan pas zien we de vormgeving en 
daarna eventueel de tekst. 
Kleur is ook het eerste wat we ons her-
inneren van een merk. Kleuren vallen 
op en verhogen de herkenbaarheid. 
Wist je dat men 10 tot 15 keer iets van 
jou moet gezien hebben alvorens ze jou 
spontaan herkennen? Vandaar dat een 
logo ook vaak uit 1 à 2 kleuren bestaat. 
Enkele merken die onder andere door 
hun logokleuren in ons geheugen 
gegrift staan zijn Coca Cola (rood), 
Coolblue (blauw en oranje), Ikea (blauw 
en geel). Zelf met het zien van enkel de 
kleur maak je al meteen de associatie 
met deze merken. 
“Colors speak louder than words”. 
Kleur in jouw branding is dus zeer 
belangrijk.

Kleur wekt emotie op

De kleurenpsychologie leert ons dat 
kleuren invloed hebben op onze emo-
ties. Kleur valt op, trekt aan, stoot af, 
triggert, maakt iets los… Kleur wekt 
onbewust emotie op. 
Geel maakt je blij, het straalt opti-
misme, positiviteit en duidelijkheid uit. 
Blauw zorgt voor rust en staat voor 
vertrouwen en loyaliteit. Rood wakkert 
het vuur in jou aan, is dominant, krach-
tig en opvallend. En zo heeft iedere 
kleurfamilie haar betekenis. 
“Color is a power which influences 
directly the soul” – Wassily Kandinsky
 
De ‘klassieke’ marketing kiest bran-
dingkleuren in functie van de ‘doel-
groep’ die je wil bereiken, wat je merk 
‘moet’ uitstralen en met welke emoties 
je jouw doelgroep wil ‘manipuleren’ 
om voor jou te kiezen. Voor product-
merken kan dit werken. Het product is 
geen levend wezen en het zijn vooral 
de kleur en vormgeving die impact 
hebben. 

Voor jou en mij, ondernemers pur 
sang, die een persoonlijke relatie met 
onze klanten opbouwen, werkt dit veel 
minder. 

Jouw brandingkleuren zijn best een 
verlengde van jezelf. Ze tonen wie 
je werkelijk bent en weken spontaan 
de emoties los die passen bij jou als 
persoon en jouw waarden en bij jouw 
doelgroep. 
Ik noem dit de ‘nieuwe’ marketing, het 
‘nieuwe’ ondernemerschap waarbij 
authenticiteit en persoonlijkheid boven-
aan staan. Een sterke personal bran-
ding sluit hier volledig bij aan. 
Kleuren die uitstralen wie je bent en 
waar je voor staat. Een authentieke 
personal branding die echt bij jou past!

Waarom kiezen voor een 
 persoonlijk kleurenpalet?

Je wil jezelf zichtbaar maken aan jouw 
(potentiële) klanten zoals jij werkelijk 
bent. De klant wil jou zien en wil jou 
leren kennen. Jou als persoon, als 
gezicht van jouw zaak. Als jij een per-
soonlijke uitstraling hebt die toont wie 
jij bent, zal dit als vanzelf gaan. 
Je bouwt op een heel natuurlijke manier 
aan de know-like-trust-buy factor. De 
wat? Bouwen aan de know-like-trust 
factor maakt jouw connectie en relatie 
met je potentiële klant ijzersterk. Zie het 
als daten met een vreemde ☺.

Stap 1 KNOW: Men heeft jou ergens 
gezien en wil jou beter leren kennen. 
De eerste indruk is best ok. ☺ 
Stap 2 LIKE: Men voelt een klik met 
jou als persoon, jouw waarden, ideeën, 
interesses. Jouw uitstraling geeft weer 
wie je bent. Men is benieuwd naar 
meer.
Stap 3 TRUST: Door wat jij doet en wat 
je te vertellen hebt, krijgt men echt wel 
vertrouwen in jou. De relatie wordt wat 
intenser en men ziet jou als een expert 
in je vak.

“If people like you they’ll listen to you, 
but if they trust you they’ll do business 
with you” – Zig Zagler

En dan… stap 4 BUY: de vonk springt 
over! ♥ Om bij de business te blijven, 
men wordt echt jouw klant en gaat over 
tot aankoop. 

Jouw persoonlijke kracht
kleuren

Zoals ik al zei, kiest de ‘klassieke’ 
marketing kleuren in functie van jouw 
doelgroep en wat jij moet uitstralen om 
succesvol te zijn. Ik geloof in branding-
kleuren gebaseerd op jouw persoonlijk-
heid, jouw drijfveren, wat jij van nature 
moeiteloos doet. Kortom een weerspie-
geling van wie jij bent. Authenticiteit 
bovenal!

Met de Persoonlijke krachttest kom 
je te weten wat jouw persoonlijke 
krachtkleuren zijn. Jouw blauwdruk 
voor succes en geluk wordt in kleuren 
uitgedrukt. Op basis van een vragenlijst 
kom je te weten wat diep van binnen 
jouw echte drijfveren zijn, hoe je in het 
leven staat en waarom je doet wat je 
doet. Ook op welke manier jij dingen 
van nature moeiteloos doet, jouw echte 
talenten.

In de beautysector is het persoonlijk 
contact met klanten primordiaal. Als jij 
dicht bij jezelf kan blijven tijdens het 
uitoefenen van je beroep, zal je zeker 
het effect voelen. Ideale klanten zullen 
de weg vinden naar jou en jij zal vol 
passie en zelfvertrouwen jouw business 
verder uitbouwen.

De sterkte van de Persoonlijke kracht-
methodiek is dat je niet alleen inzicht 
krijgt in wie jij van nature bent maar 
ook jouw eigenste kleurenpallet, jouw 
persoonlijke krachtkleuren ontdekt. Een 
uitstraling die echt bij jou past en toont 
wie je bent. 

Als jij jouw persoonlijke kleuren zicht-
baar maakt in jouw kleding, interieur, 
huisstijl of personal branding dan ga 
je met nog meer zelfvertrouwen jouw 
ware ik tonen. Je blijft immers dicht bij 
jezelf. Ikzelf heb 2 tinten blauw in mijn 
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blauwdruk. Communicatie en leider-
schap zijn mijn drijfveren. Ik deel graag 
mijn kennis en neem de touwtjes in 
handen. Met mijn balanskleur zalm, 
van de oranje kleurenfamilie, voel ik me 
helemaal in mijn nopjes. Avontuur en 
plezier zijn immers ook heel belangrijke 
drijfveren in mijn leven. Door beide 
kleuren zichtbaar te maken ben ik in 
balans.
 

Een branding kleurenpalet dat 
echt bij jou past

Gebruik jij enkel je logokleur of durf 
je wat meer kleur toe te laten in jouw 
branding? 
Creëer een kleurenpalet waarin jouw 
logokleur, 1 of meer van je persoon-
lijke krachtkleuren en enkele afgeleide 
kleuren (lichtere of donkere tint) opge-
nomen zijn. Zo kan je wat gaan spelen 
met het kleurgebruik en blijf je dicht bij 
jouw persoonlijkheid. 

Werk met hoofdkleuren en accentkleu-
ren. Varieer maar blijf steeds binnen je 
kleurenpalet. 

Tip: Klik jouw kleurenpalet vast in 
Canva. Zo heb je een houvast als je 
aan het creëren gaat.

Enkele kleuren uit mijn blauwdruk zijn 
duidelijk zichtbaar in mijn personal 
branding. Het straalt uit wie ik ben en 
waar ik voor sta. Wat zakelijk met toch 
het speelse. ☺ Mijn waarden: posi-
tiviteit / optimisme / zelfvertrouwen / 
authenticiteit.

Maak jouw kleuren zichtbaar

Durf jouw kleurenpalet door te trekken in al 
jouw communicatie, online en offline. Het 
bouwt niet alleen een heel sterke visuele 
branding op, het zorgt er ook voor dat jij, 
jouw merk of instituut sneller zal herkend 
worden. 

Toon jouw kleuren ook in het interieur van 
je zaak, je kleding, de opmaak van je prijs-
lijst, klantenkaart, website, deelname aan 
een event,… De ene keer wat opvallender, 
de andere keer subtiel. Ook in de foto’s die 
je gebruikt. Een accessoire in een van je 
brandingkleuren kan het verschil maken. 
Kortom zet jouw kleuren overal in. 

Zeg nu zelf, welke foto straalt uit wie ik 
ben? 



WORD JIJ OOK LID 
VAN DE ERKENDE BEROEPSVERENIGING BESKO?

LAAT JE INSPIREREN, 
INFORMEREN EN ADVISEREN

Ben jij een kwalitatief opgeleide schoon-
heidsspecialist of beautyprofessional?
Word dan nu lid van Besko vzw, de beroeps-
vereniging die al sinds 1981 voor jouw 
belangen opkomt!
Waarom?
Omdat uitsluitend 
schoonheidsspecialisten, 
voetverzorgers, visa-
gisten en nagelstylisten 
met een erkend diploma 
lid kunnen worden. Het 
Besko-label staat hier 

garant voor.

WORD LID
Om het publiek duidelijk te maken dat jij een erkend  
kwalitatief-gediplomeerd Besko-lid bent, ontvang je  
een prachtige gevelplaat.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt voor 2022
• professioneel lid – met licentie € 60
• school (directie) – erkend € 65
• leerkracht € 25
• leerling/student € 15
• werknemer/stagiair € 20
• steunend lid, bedrijven € 150

Je lidmaatschap is 100% fiscaal aftrekbaar.

PARTNER VAN DE KWALITATIEF OPGELEIDE 
BEAUTYPROFESSIONAL
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Ben je een goed opgeleide schoonheidsspecialist of beautyprofessional? 

WORD DAN OOK LID VAN BESKO VZW
De beroepsvereniging die voor jouw belangen opkomt. 

Vraag het inschrijvingsformulier via info@besko.be

10 REDENEN OM LID TE 
WORDEN VAN BESKO

HOE WORD JE LID?
Vul het aanvraagformulier in via de website www.besko.be 
(onder de tab ‘Lidmaatschap’).
Zodra we je aanvraag ontvangen, sturen we je een vragenlijst 
toe. Indien hieruit blijkt dat je voldoet aan de voorwaarden 
om lid te worden, ontvang je een uitnodiging om je lidgeld te 
betalen.

Na erkenning door Besko en ontvangst van het lidgeld sturen 
wij je als professioneel lid:

• je lidkaart
• je gevelplaat
• je licentie(s) als erkend kwalitatief-gediplomeerd Besko-lid
• een agenda

JOUW VOORDELEN ALS 
BESKO-LID
• Wij verdedigen de belangen van de sector in het  

paritair comité en de Hoge Raad van de Middenstand,  
de pers en officiële instanties.

• Wij organiseren verschillende voordracht- en  
informatieavonden per provincie (met erkenning  
FBZ PC314) waaraan je als lid tegen een verminderde prijs 
kan deelnemen.

• Als lid van Besko ben je automatisch lid van je  
provinciale afdeling.

• Wij bieden hulp bij vragen over jouw beroep.
• Wij organiseren de professionele vakbeurs Estetika.
• Je ontvangt onze digitale nieuwsbrief.
• Je ontvangt gratis het magazine Hebe, het vakblad voor  

de schoonheidsspecialist(e).
• Als lid kan je gratis een kleine advertentie laten  

opnemen in Hebe.
• Gratis vermelding op de website beskospecialiste.be
• Je ontvangt een gevelplaat en posters met opschrift  

‘Uw schoonheid in veilige handen’.
• Je ontvangt jaarlijks een licentie als erkend  

kwalitatief-gediplomeerd Besko-lid voor in je zaak.

Uw schoonheid  
      in veilige handen

SPREAD LIDMAATSCHAP HEBE2022.indd   2SPREAD LIDMAATSCHAP HEBE2022.indd   2 11/02/2022   14:3111/02/2022   14:31
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UV-filters en antioxidantia: 
 partners in anti-aging
Daniël De Backer, cosmetoloog

kwestie, melanine, is een grote organische molecule, die een 
fysische en chemische bescherming biedt tegen schadelijke 
effecten van UV-straling.1 Melanine wordt gevormd door een 
proces dat melanogenese wordt genoemd. De melanogenese 
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. 1). Als 
respons op hormonale of externe stimuli, zoals UVB, synthe-
tiseren ze het pigment melanine door oxidatie van het ami-
nozuur tyrosine, mits tussenkomst van het enzym tyrosinase. 
Het gevormde melanine wordt opgeslagen in kleine structuur-
tjes, de melanosomen. Via de dendrieten wordt de melanine 
uit de melanosomen in de omringende keratinocyten gedepo-
neerd, die door progressieve celdeling de melanine uiteindelijk 
in de hoornlaag brengen. Eén melanocyt injecteert melanine 
in 30 tot 40 keratinocyten! Naarmate onze verre voorouders 
migreerden van de evenaarsgebieden naar andere streken, 
is hun huidskleur geleidelijk aan lichter geworden, gepaard 
gaande met UV-gebonden beschermende melaninesynthese.

2. Effecten van UVB en UVA op de huid 
Hoe kleiner de golflengte, des te energierijker ze is (fig. 2). 
UVB is 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 bovendien 20 maal meer voor. 
UVA-stralen bewerken een directe pigmentatie door oxida-
tie van melaninevoorlopers (premelanine) in melanocyten, 
evenwel zonder stimulering van de huideigen melanogenese. 
UVB-stralen induceren indirecte pigmentatie door stimule-
ring van de melanogenese. Zonne-erytheem, hoofdzakelijk 
veroorzaakt door UVB en in mindere mate door UVA, is de 

‘Er bestaat een bepaald model van bevalligheid 
en schoonheid, dat gelegen is in een zekere 
overeenstemming tussen onze natuur, zwak of 
sterk, zó als zij is, en de zaak die ons behaagt. 
Al wat naar dit model is gevormd, bevalt ons. 
Al wat niet naar dit model is gemaakt, mishaagt 
aan diegenen die een goede smaak hebben’

PalBlaise Pascal (1623-1662) 
Eminente wetenschapper en filosoof
 

1. Menselijke huid onder UV
De in vele beschavingen aanbeden zon is de moeder van alle 
energie op aarde en de hoofdbron van psychisch en fysisch 
welbehagen. De weldaden van de zon voor de mens over-
schaduwen ruimschoots de nadelen, op voorwaarde dat men 
verstandig met deze energie omspringt. Maar hier wringt 
precies het schoentje! Zelfs heel intelligente mensen worden 
bewust of onbewust beïnvloed en gestuwd door trends, hypes 
en ingenieuze reclamecampagnes. Ook de ‘bruine huidstatus’ 
getuigt hiervan, alhoewel men zich van bijhorende negatieve 
gevolgen ervan ondertussen goed bewust geworden is. 

In hun oorspronkelijke milieu waren de vroegste leden van 
de Homo sapiens of ‘moderne mens’, die zich tussen 120 
000 en 100 000 jaren geleden in Afrika hebben ontwikkeld, 
aangepast aan de sterke UV-straling in de omgeving van de 
evenaar, door hun sterk gepigmenteerde huid. Het pigment in 

In essentie bepaalt het aantal 
vrije radicalen de graad van UVschade 

op de huid
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Fig. 1. Melanocyt omringd door keratinocyten 

Fig. 2. Elektromagnetisch spectrum
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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 veroorzaakt een gevoel van warmte en 
oververhitting. 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). 

De erytheemvorming en directe pigmentatie zijn de twee bio-
logische fenomenen die als basis dienen voor het determine-
ren van de beschermingsfactoren SPF en PF UVA. De andere 
korte termijneffecten zijn: het verdikken van de epidermis, door 
het vermeerderen van de deling van de keratinocyten o.i.v. 
UVB en de aanmaak van vitamine D. UVB zet cholesterol in 
de opperhuid om in provitamine D, dat later in de nieren wordt 
omgezet in vitamine D. Deze kostbare stof maakt de absorptie 
van calcium in de darmen mogelijk. Vitamine D is niet alleen 
onmisbaar voor de normale ontwikkeling van het skelet, maar 
ook voor het behoud van een optimaal immuunsysteem, wat 
in deze pandemietijd van kapitaal belang is gebleken. 

Op lange termijn veroorzaken overdreven zonnebestralingen 
fotohuidveroudering, ook heliodermie genoemd. Dit manifes-
teert 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 immuunactieve Langerhans-
cellen.2 De accumulatie van deze fenomenen bevordert het 
ontstaan van tumoren, wat zijn oorsprong vindt in de aantas-
ting van het DNA van de cellen. Cellen hebben twee soorten 
DNA: het DNA van de celkern of nucleus (nu DNA) en cirkel-
vormige DNA van de mitochondriën (mtDNA), de energiecen-
trales van de cellen. UVB richt zijn 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 kwaadaardige tumoren doen ontwikkelen. 
In de mitochondriën grijpt met behulp van zuurstof de syn-
these plaats van de energiedrager ATP (adenosinetrifosfaat). 

Bij te hoge UVA-dosis gaan de mitochondriën meer zuur-
stof consumeren, wat leidt tot een overmaat aan schadelijke 
reactieve zuurstofradicalen (reactive oxygen species of ROS), 
waarbij het mtDNA averij oploopt en meer verkeerde proteï-
nen gaat aanmaken die de ATP-synthese afzwakken (fig. 3). 
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! 
Voor het neutraliseren van de zuurstofradicalen zijn antioxi-
dantia bijkomend onontbeerlijk. In essentie hangt de graad 
van UV-schade af van het aantal vrije radicalen en de mate 
waarin ze worden geneutraliseerd door antioxidantia. In het 
ergste geval van huidbeschadiging kunnen zich huidkankers 
ontwikkelen, o.a. in het geval van xeroderma pigmentosum, 
een huidziekte waarbij de melanocyten vernietigd zijn door 
overdreven zonnen.

3. UVfilters: meer dan ooit onmisbaar
Cosmetische UV-filters zijn wettelijk geregistreerde substan-
ties die de huid beschermen tegen schadelijke effecten van 
UVA- en UVB-stralen. Hun maximum toelaatbare concentratie, 
huidtolerantie en verwerkingscondities zijn strikt reglementair 
vastgelegd. 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 huidto-
lerant 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 ringbin-
dingen. Hun structuur bepaalt welk gedeelte van UVA en/of 
UVB wordt geabsorbeerd, dat experimenteel wordt vastgelegd 
in hun absorptiespectrum. Zij moeten per definitie fotostabiel 

Fig. 3. Vorming van reactieve zuurstof-
radicalen (R°) in opper- en lederhuid.

Fig. 4. Absorptiespectrum van Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine
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zijn, zodat ze de geabsorbeerde UV-energie nagenoeg perma-
nent kunnen omzetten in de vorm van warmte, zonder struc-
tureel te begeven. Bovendien moeten ze volmaakt opgelost 
zijn binnen de formulatie van het zonneproduct waarin ze zijn 
verwerkt. We vermelden een drietal met hun INCI-benaming.

Butyl Methoxydibenzoylmethane is een van de meest ver-
werkte doeltreffende UVA-filters. Het zeer stabiele Otocrylene 
absorbeert in hoofdzaak UVB en kort UVA. Bij de breedband-
filters UVA+UVB spant Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphe-
nyl triazine de kroon (fig. 4).3 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. 

4. Preventie en herstel van UVschade
Om voortijdige UV-veroudering te bestrijden hebben weten-
schappers een driestappen-defensieconcept ontwikkeld:

1. Het beperken van de hoeveelheid UV dat de epidermis 
en de dermis bereikt door een combinatie van UVB- en 
UVA-filters. Van groot belang hierbij is de fotostabiliteit van 
de filters of m.a.w. hun eigen intramoleculaire weerstand 
tegen UV-stralen, zodat ze zelf niet begeven bij bestraling 
en hun werking lang kunnen blijven uitoefenen!

2. Het reduceren van het aantal reactieve zuurstofverbindin-
gen door antioxidantia in zonnecosmetica te verwerken. 
Het huideigen koppel van de wateroplosbare vitamine C 
(L-ascorbinezuur) en de olie-oplosbare vitamine E (alfa-
tocoferol) is in dit verband toonaangevend. Vitamine E 
bevindt zich in de celmembranen, de ideale plaats om 
schadelijke radicalen te onderscheppen en te inactiveren 
(fig. 5). Vitamine C capteert niet alleen ROS, maar regene-
reert tevens vitamine E, waardoor haar werking wordt gesti-

muleerd. Een orale inname van beide vitamines versterkt 
ontegensprekelijk de antioxiderende werking. Oxothiazo-
lidine is een bijzonder waardevolle antioxiderende mole-
cule voor de preventie van fotoveroudering, die bij reactie 
met ROS wordt omgezet in het aminozuur taurine, dat de 
vorming van collageen en elastine stimuleert en de cel-
membranen beschermt (fig. 6)4. Oxothiazolidine dringt via 
de epidermis door tot in de dermis, waar het doeltreffend 
ROS neutraliseert. Immunohistologische studies toonden 
aan dat oxothiazolidine de door UVB geïnduceerde apop-
tose (celdood) in de epidermis en de UVA-inflammatie in 
de dermis limiteert. Oxothiazolidine vrijwaart de integriteit 
van collageen VII in de dermo-epidermale junctie (DEJ) en 
inhibeert simultaan het collageenschadelijke metalloprote-
inase-enzym 1. 

3. Het moduleren en normaliseren van beschadigde cellulaire 
processen. Hierbij vinden antoxidantia een actieve partner 
in het extract van de Senna alata, dat tegelijk beschermend 
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. Bisabolol, het 
actief ontstekingswerende bestanddeel uit kamille, inhi-
beert UV-geïnduceerd erytheem en kan hierbij doeltref-
fende ondersteuning krijgen van immuunstimulerende 
verbindingen zoals bètaglucaan.
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Fig. 6. Oxotiazolidine
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Fig. 5. Vitamine E inactiveert de vrije radicalen in de cel - 
mem branen.
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Momenteel is het nog erg grijs en donker in België en de 
drang naar zonneschijn begint dan ook bij velen de kop op te 
steken. Het zou mooi zijn om na deze grijze winter een mooie 
lente en een zomer vol zon tegemoet te mogen gaan. Door de 
aanmaak van vitamine D voelen we ons meteen een pak beter, 
fitter en in veel gevallen (in ieder geval in het mijne ☺) ook een 
pak opgewekter. Als de zon er is, kunnen we de wereld aan. 
Naast haar fantastische eigenschappen moeten we er wel 
rekening mee houden dat de zon ook heel wat eigenschap-
pen heeft die schadelijk zijn voor zowel onze gezondheid als 
onze huid. En wie beter dan wij, beautyprofessionals, zijn beter 
geschikt om onze klanten de juiste tips mee te geven om zo 
veilig mogelijk van de zon te genieten. Zonnen zonder risico 
bestaat echter niet, maar de juiste verzorging voor, tijdens en 
na het zonnen kan toch bescherming geven. 
Het beschermen van de huid kan ook verschillen naargelang 
het huidtype van je klanten, de gevoeligste huiden hebben de 
meeste bescherming nodig, maar ook huiden die niet gevoe-
lig zijn voor zonnebrand dienen beschermd te worden om 
huidkanker en huidveroudering niet te veel kans te geven. 

Ook de UV-index is belangrijk om op te volgen als je correct 
wil beschermen. In het overzicht hieronder kan je terugvin-
den wat de index betekent in functie van je huidtype.
 

• Groen = Laag risico. Geen bescherming nodig.
• Geel = Matig risico. Let op tussen 12 en 15 uur en 

blijf niet lang onbeschermd in de zon. Gebruik een 
zonnecrème.

• Oranje = Hoog risico. Bedek je en blijf in de scha-
duw tussen 12 en 15 uur. Gebruik minstens factor 
(SPF) 15 voor jezelf en factor (SPF) 30 voor kinderen.

• Rood = Zeer hoog risico. Bedek je en blijf steeds in 
de schaduw tussen 12 en 15 uur. Gebruik een hoge 
beschermingsfactor.

 

Beschermen, beschermen, beschermenBeschermen, beschermen, beschermen
Je begrijpt het al, beschermen is de boodschap. In principe 
is zonnebaden niet nodig om voldoende vitamine D op te 
nemen. Een wandeling van een half uurtje in de buitenlucht 
is voldoende om je dosis vitamine D op peil te houden. 
Maar geef nu toe, de meesten onder ons vinden het wel 
fijn om even (of lang) in het zonnetje te zitten in de zomer. 
De huid moet echter beschermd worden, vanaf de eerste 
zonnestraal, smeer je gelaat dus zeker in met een, qua zon-
nefactor, aangepaste crème voor je wandeling of terrasje in 
de eerste lentezon. Je gaat misschien niet meteen verbran-
den maar het verouderingsproces moet ook tegengehouden 
worden natuurlijk. Want een huid die niet beschermd wordt 
zal sneller rimpels, ouderdomsvlekjes en gevolgen van dehy-
dratatie vertonen. 

Voor het zonnenVoor het zonnen
De huid hydrateren en voorbereiden op je vakantie is min-
stens even belangrijk als je beschermen tijdens de vakantie. 

• Hydrateer van binnenuit: drink zeker 2 liter water per 
dag.

• Scrub de huid: door het verwijderen van de dode 
huidcellen gaat je hydraterende crème beter zijn werk 
kunnen doen. 
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• Eet voldoende voedsel dat bètacaroteen bevat zoals 
wortels, meloen, mango… deze voedingsmiddelen gaan 
ervoor zorgen dat de aanmaak van melanine reeds op 
gang komt.

• Er bestaan speciale vitamines die je huid voorbereiden 
op de zon en de aanmaak van melanine versnellen.

• Gebruik een zonneprotector 20 minuten voor je in de 
zon gaat. 

Tijdens het zonnenTijdens het zonnen
Je bent nu helemaal voorbereid om in het zonnetje te gaan 
zitten, maar nu is het oppassen geblazen. Kies een zonne-
crème met de gepaste zonnefilter. De zonnecrème moet 
beschermen tegen zowel UVA- als UVB-stralen, zorg dat je 
klanten weten dat dit uitermate belangrijk is. 

• Kies een zonnefactor die geschikt is voor je huidtype. 
• Hoe gevoeliger de huid, hoe hoger de zonnefactor 

moet zijn. Let wel op, een hoge zonnefactor biedt geen 
langere, maar wel een betere bescherming! Het smeer-
proces moet elk uur herhaald worden bij heel gevoelige 
huiden, elke 2 à 3 uur bij minder gevoelige huiden. 

• Smeer je terug in na elke zwembeurt, de waterproof 
zonnecrèmes beschermen tijdens het zwemmen beter 
dan een gewone zonnecrème, maar na het zwemmen 
en af- of opdrogen is het merendeel van je zonnebe-
scherming weg en is opnieuw smeren de enige veilige 
keuze. 

• In het begin van je vakantie kies je een hoge 
beschermingsfactor (SPF 50 of hoger), eens je een 
beetje kleur hebt, kan je eventueel overschakelen 
naar een iets lagere beschermingsfactor (SPF 30 of 
20), de tijd tussen de smeerbeurten blijft wel dezelfde 
gedurende de hele vakantie. Het is niet omdat je al een 
beetje kleur hebt, dat je geen kans meer loopt op ver-
branden. 

• Bescherm je hoofd met een hoofddeksel dat niet 
enkel fancy is maar ook veilig (lees: geen gaatjes, dun 
stofje…) de hoofdhuid wordt vaak vergeten aangezien 
er meestal voldoende haar op staat en we daardoor 
denken dat onze zij veilig is, dit is jammer genoeg niet 
het geval. Het hoofd insmeren is soms moeilijk maar als 
het kan doe het dan zeker. 

• Gebruik ook zonnecrème wanneer je in de schaduw zit.
• Het lijkt of we nu vooral over volwassenen spreken, 

maar vergeet de kinderen zeker niet! Beschermen 
tegen de zon is belangrijk vanaf het eerste levensjaar 
om later problemen te voorkomen. Kinderhuiden zijn 
bovendien vaak gevoeliger, dus deze bescherming is 
absoluut noodzakelijk voor elk kind. En ook al bruint 
een kinderhuid vaak goed door het vele spelen, pigment 
beschermt niet dus blijf het smeerproces de hele zomer 
uitvoeren! 

Een grote misvatting is dat je minder goed bruint met een 
hoge beschermingsfactor. Hoe bruin je wordt is genetisch 
bepaald, je kan even bruin worden met een hoge factor als 
met een lage factor, wel verloopt het bruiningsproces iets 
trager maar veel veiliger. 
 

Na het zonnenNa het zonnen
• Hydrateren
• Hydrateren
• En zeker veel hydrateren

De zon droogt je huid echt heel erg uit, zorg er dus voor 
dat je je lichaam en gelaat elke avond extra verzorgt met 
de juiste producten. Bodymilk, body cream, olie, gelaats-
crème, een aangepast masker, verzorg de huid met alles wat 
ze nodig heeft. Sommige mensen zullen vettere producten 
zoals olie en crème nodig hebben, anderen zullen met een 
emulsie genoeg hebben, sta je klant bij met raad en daad en 
zorg vooral dat je klanten weten:
Je hebt maar 1 huid dus koester ze, bespaar niet op verzor-
ging, je zou het je anders kunnen beklagen. 
 
Er zijn zeer veel goede zonnecrèmes op de markt, in ver-
schillende prijsklassen. De prijs van de zonnebrandcrème 
geeft niet altijd de kwaliteit weer. Ook gebruikte parfums, 
verpakking, branding… bepalen mee de prijs. UVA-filters 
beschermen tegen huidveroudering, UVB-filters bescher-
men onder andere tegen huidkanker, zorg dus zeker dat je 
bescherming de hele lading filters bevat.
Ik begin alvast te dromen van de zon, een cocktail en de 
zee. Naast mij op een tafeltje een fles zonnemelk, ijswater 
en een goed boek. Buiten waait en regent het nog, 
maar dromen kan altijd, nietwaar ☺? 

Bronnen: 
www.kanker.be 
www.hetrelaxhuisje.be
www.hukas.nl
www.margriet.nl
www.optimalegezondheid.com



Huidkanker: “Welke informatie 
geef je mee aan je klanten”
met dank aan het IFPC

Jij, als schoonheidsspecialiste, kan 
met een aantal eenvoudige tips & tricks 
meewerken aan de sensibilisering rond 
huidkanker.

Het hoeft geen betoog, het aantal huid-
kankers is de laatste jaren schrikbarend 
toegenomen.

Risico
In de meeste gevallen ontstaat huidkan-
ker door overmatige blootstelling aan 
UV-straling door zon of zonnebank. De 
huidcellen kunnen beschadigd geraken 
door te vaak en te lang blootgesteld te 
zijn aan UV-straling. Zonblootstelling op 
zeer jonge leeftijd reeds, verhoogt het 
risico op huidkanker.
Je huidtype vormt eveneens een risico. 
Mensen met een lichte huid die snel 
verbranden door de zon, hebben een 
hoger risico dan mensen met een don-
kere huid.
Daarnaast spelen erfelijkheid en aan-
doeningen met een verminderde immu-
niteit of orgaantransplantatie een risico.

Een bruine teint
In de diepste laag van de opperhuid 
bevinden zich de pigmentcellen of 
melanocyten.

Door UV-straling afkomstig van de zon 
of zonnebank, maken deze melano-
cyten bruin pigment aan dat zich zal 
verspreiden over de andere cellen van 
de opperhuid als bescherming. De huid 
wordt ‘bruin’. Een ‘bruine’ teint zorgt 
ervoor dat mensen zichzelf aantrekkelij-
ker, zelfzekerder en zelfs slanker voelen 
met een kleurtje. Een bleke huid is iets 
wat we als trend in de modewereld zien 
komen en gaan maar toch associëren 
veel mensen een gebruinde huid met 
schoonheid en gezondheid.
Maar toch is het niet zonder gevaar.

Melanoom
Pigmentcellen maken, onder invloed 
van UV-straling, bruine pigmenten 
aan. Een melanoom is een plek waar 
de pigmentcellen muteren naar kan-
kercellen. Melanoom betekent letter-
lijk ‘zwart gezwel’. Dit kan gebeuren 
doordat gezonde cellen beschadigd 
zijn geraakt door UV-straling en plots 
chaotisch en ongecontroleerd gaan 
delen en dit blijven doen zonder rem. 
En dit kan gevaarlijk zijn want melano-
men ‘kunnen’ uitzaaien. Via de lymfe-
vaten of via de bloedbaan kunnen deze 
tumorcellen naar andere plaatsen in het 
lichaam uitzaaien waaronder longen, 
lever, een andere plaats op de huid of 
naar de hersenen.

Frequentie
In België wordt per jaar bij meer dan 
3000 mensen een melanoom vastge-
steld. Tot een aantal jaar geleden kwam 
dit zelden voor op jonge leeftijd. Echter 
komt dit tegenwoordig steeds vaker 
voor bij jongvolwassenen en dat heeft 
alles te maken met meer blootstelling 
aan zon en zonnebanken. Melanomen 
kunnen op elke leeftijd ontstaan, met 
een piek tussen 30 en 60 jaar.

Hoe herkennen?
Als schoonheidsspecialiste zit je vaak 
dicht op de huid en kan je zeker ook 
een aantal zaken herkennen. Opgelet: 
het is niet de bedoeling om je klant 
onmiddellijk de stuipen op het lijf te 
jagen maar een vriendelijke mededeling 
dat je vlekjes ziet en ze/hij dit misschien 
best even navraagt bij een eerstvolgend 
huisartsbezoek is zeker op zijn plaats.
Ook de ABCDE-regel kan je zelf gebrui-
ken en ook meegeven met je klant. 
Elke verandering van een pigmentvlek 
moet eigenlijk een belletje doen rinkelen 
en zeker als je bovendien nog één of 
meerdere van volgende kenmerken kan 
waarnemen.

• Asymmetrie: de vlek heeft een 
asymmetrische vorm en is onregel-
matig van grootte of dikte

• Boord: de contour van de vlek is of 
wordt onregelmatig op één of ver-
schillende plaatsen

• Color – kleur: meestal is de vlek 
in het begin heel donker en kan 
daarna verschillende kleuren door 
elkaar krijgen (rood, roze, wit, 
blauwig, zwart, licht- of donker-
bruin,….)

• Diameter: de vlek heeft een dia-
meter van maar dan 5-6 mm

• Evolutie: de vlek verandert van 
grootte, kleur, dikte, uitzicht

Interessante brochures met info en heel 
wat beschermingstips kan je down-
loaden of aanvragen via
• https://www.kanker.be/sites/default/

files/publication/14-stk_brochure_ 
melanomen_nl-2020.pdf

• https://assets.uzleuven.be/ 
files/2021-07/melanoom_van_de_
huid.pdf
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Nieuwe data opleidingen
______________ ONCOLOGIE ______________

Beauty-/Hair- of Care Professional 2022
Mei 2022: AZ Groeninge Kortrijk

Najaar: Gent, Genk

Vraag je (vrijblijvend) info-/intakegesprek aan via katleen@institutefpc.eu of 0473 51 63 58
Alle info op www.institutefpc.eu

Hoe moeilijk, confronterend en verdrietig het ook soms kan zijn, 
toch ben ik blij dat ik dit mag en kan doen voor deze mensen. 

Elke patiënt heeft wel een eigen verhaal en beleeft het ziekteproces 
op een eigen bewonderenswaardige manier. Ik heb hier enorm veel 

voldoening van, elke keer opnieuw. Wat is er mooier dan iemand 
de glimlach terug te geven?

Nathalie Biederbeck
Beauty Professional Oncologie

Afstudeerjaar 2017-2018
Bzen Esthetiek

https://www.bzenesthetiek.be/

SALUS ZORGCONGRES 
2021
Nog net voor de volgende strengere covid-maatregelen, ging het 
eerste SALUS Zorgcongres door in hotel Van der Valk in Beveren op 
maandag 15 november 2021.

Op dit jaarlijkse congres, krijgen geschoolde en bijgeschoolde 
Beauty- , Make-up-, Hair- en Care Professionals Oncologie hun 
nieuwe kwaliteitslabel uitgereikt waarvoor jaarlijks een kunstenaar 
haar of zijn werk portret stelt. Dit jaar viel deze eer te beurt aan 
kunstenares Inge Depraetere (www.ingedepraetere.be). 
Een update van de evolutie in kankeronderzoek ‘Kankerbehandeling: 
van care naar cure’ kwam er aan bod, gebracht door Prof. Dr. Michel 
Delforge, voorzitter van het Leuvens kankerinstituut. 
Ook ‘Amalou’ kwam er aan bod, een organisatie die er is gekomen 
nadat Anne-Catherine Boes aan kanker stierf, rijk aan wat kanker 
haar nooit kon afnemen. Ze zocht 8 jaar lang alle informatie bijeen 
die haar kon helpen in haar strijd.
‘Kinderen met kanker blijven kinderen’ was het thema dat werd 
gebracht door psychologe Trui Vercruysse van UZ Leuven.
Daarnaast werden ook een tweetal thema’s gebracht rond 
neurologische aandoeningen (beroerte, epilepsie, hersentumoren, 
infecties, Alzheimer, Parkinson, Huntington, spierdystrofie, 
ALS,…) want ook deze mensen wensen deel uit te maken van de 
maatschappij en willen zich mooi voelen in hun lichaam en geest. 
De opleiding Beauty Professional Neurologie staat intussen ook 
open voor inschrijvingen. Heb je als schoonheidsspecialiste hierin 
interesse? 
Mail naar katleen@institutefpc.eu voor een vrijblijvend infogesprek.



Nieuw van Malu Wilz: Caviar Gold
Upgrade van de Malu Wilz Beauté bestseller Caviar Gold-lijn. - 
Luxe anti-aging cabineverzorging voor wow-effect volgens de laatste 
wetenschappelijke bevindingen.
Caviar Gold Line is een tijdloze anti-aging huidverzorging die synoniem 
staat voor pure luxe en extravagantie, met als doel de essentiële 
huidfuncties te regenereren en je geest te verwennen. Zelfs de naam 
van de lijn belooft luxe en exclusiviteit en nodigt uit om je eigen 
verzorgingsroutine naar een hoger niveau te tillen. De producten laten 
je je schoonheid voelen - fluweelzachte texturen met een geur die de 
zintuigen inspireert en een hoge effectiviteit tegen veroudering. Een 
verzorgingslijn voor maximaal resultaat.
De Caviar Gold-lijn werd volledig herbekeken. Naast de bewezen 
actieve ingrediënten ondersteunen nu Maca Power Petide en Radicare 
Gold de anti-aging werking. De kracht van het actieve 
ingrediënt wordt gecompleteerd door hydraterende 
oliën en paracres-extract, dat bekend staat om 
zijn botox-achtige werking.
Met de nieuwe formuleringen rekent 
Malu Wilz Beauté volledig af met 
siliconen, parabenen, PEG, minerale 
olie, UV-absorbers en D5/D6. Alle 
producten maken indruk met hun 
zijdezachte texturen die letterlijk 
in de huid smelten.

Bovendien werd de lijn in een 
nieuw jasje gestopt. De basic 
verpakking maakt plaats voor 
een luxeuze verpakking met 
goudopdruk. 

Het gamma bestaat uit vijf 
producten voor thuisgebruik en 
een specifiek product voor de 
cabine. 

CAVIAR GOLD LUMINOUS CREAM
De delicaat glinsterende, rijke crème met 
maca-extract en pure gouddeeltjes verwent 
de veeleisende huid en geeft de teint glans en 
helderheid. De anti-aging power-ingrediënten paracres-
extract en acetylhexapeptide-8 ontspannen de gelaatstrekken en 
verminderen zichtbaar de diepte van expressielijnen. Geschikt voor 
alle huidtypes, vooral de rijpere, veeleisende huid.
CAVIAR GOLD RECHARCHING CREAM
Regenererende anti-aging verzorging met kaviaarextract en Radicare 
Gold. De zacht smeltende crème beschermt tegen oxidatieve stress en 
vertraagt   huidveroudering dankzij de radicalenvanger Radicare Gold. 
Hyaluronzuur, kaviaar en maca-extract verhogen het vochtgehalte 
van de huid en geven de huid een stralende, gladde uitstraling. 
CAVIAR GOLD LUXURY CONCENTRATE
Luxe werkstofconcentraat met kaviaarextract en puur goud. Het 
huidperfectionerende concentraat van actieve ingrediënten met 
kaviaarextract en hyaluronzuur verzacht droge lijntjes en vult de huid 
op. Bevat pure gouddeeltjes die het licht reflecteren waardoor de huid 
helderder oogt. De teint ziet er egaler, uitgerust en stralend fris uit. 
Geschikt voor alle huidtypes, vooral de rijpere, veeleisende huid.

CAVIAR GOLDEN GLOW MASK
Gouden masker met kaviaarextract voor een jeugdige gloed. 
Het activerende masker met kaviaar- en maca-extract heeft een 
verstevigende werking en verbetert het aanzien van de vale, ruwe 
huid
CAVIAR GOLD EYE CREAM
Rijke anti-aging oogcrème met kaviaarextract en Radicare Gold. 
De fluweelzachte oogcrème versterkt de gevoelige huidbarrière van 
de veeleisende oogcontour met het meegeleverde Radicare Gold. 
Kaviaar- en maca-extract voorzien de huid van waardevolle vitamines 
en sporenelementen, terwijl paracres-extract kraaienpootjes en 
expressielijntjes vermindert. De oogcontour ziet er direct frisser, 
jonger en steviger uit.

CAVIAR GOLD AMPOULE
Het regenererende schoonheidselixer met kaviaar-

extract, hyaluronzuur en goud dringt door 
tot in de diepere huidlagen en slaat daar 

specifiek vocht op. Snow mushroom 
extract, Paracress en Maca-extracten 

maken rimpels glad en verbeteren 
de elasticiteit van de huid.

Cabineproduct: 
CAVIAR GOLD MASSAGE 
CREAM
De massagecrème verwent het 
gezicht, de hals en het decolleté 
met een bijzonder rijke, luxueuze 
textuur. Kaviaar- en parelextract 
verhogen het vochtgehalte en 

de elasticiteit van de huid.

Voor een informatief verslag over 
kaviaar en goud, gebruikt in deze 

reeks, surf naar de website.

Doelgroep Caviar Gold
Het afgelopen jaar spenderen we meer 

aandacht aan huidverzorging. De consument 
staat stil bij de huidverzorging, ze zijn enorm bezig 

met de do’s en don’ts in huidverzorging. De houding “alleen het 
beste is goed genoeg voor mij” neemt sterk toe. Een goed door-
dachte schoonheidsroutine is net zo essentieel als het dagelijks 
tanden poetsen. Een gezonde, stralende uitstraling versterkt het zelf-
vertrouwen. 
We zijn daarom enorm blij met de upgrade van onze besteller 
verzorgingslijn Caviar Gold. De Luxe anti-agingverzorging speelt in 
op de behoefte van de huidige consument en dat volgens de laatste 
wetenschappelijke bevindingen. 

Verkrijgbaar bij: Primmo Beauty Services
Dagmoedstraat 117 
9500 Geraardsbergen
https://www.primmobeautyservices.be/
info@maluwilzbelux.com
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Sarah-Jane van der Kar, onderneemster met pit en mama van 
drie kindjes, besloot midden corona haar leven om te gooien en 
voluit te gaan voor haar passie als schoonheidsspecialiste. Ze 
is ambitieus, gedreven en heeft sinds 2014 haar eigen beauty-
salon. Tot 2020 werkte ze in bijberoep maar sindsdien kan je 
haar voltijds vinden in haar salon in Tongeren. 

Grote verandering
“Ik ben begonnen als schoonheidsspecialiste in bijberoep toen 
onze middelste naar school ging. Ik gaf toen nog full time les 

bio-esthetiek en was verantwoordelijk voor de volledige afdeling 
schoonheidsverzorging binnen de school. Toen was het idee 
nog om te kijken of dat wel vlotte maar al snel wist ik dat ik er 
nooit meer mee zou stoppen.” 

“Ik leefde om te werken. Mijn burn-out heeft me geleerd dat ik 
werk om te leven. We doen allemaal ons best en fouten maken 
doet iedereen. Het is pas wanneer je iets doet met die fouten 
dat je leert. Ik kan echt terug genieten van de kleine dingen. 
‘s Ochtends de planning overlopen met een tas koffie terwijl de 
kinderen rustig de living binnenstrompelen… fantastisch!”

Balance is key
“Alles draait om balans. Met drie kinderen moet dat ook wel. 
Mijn uren zijn dan ook aangepast in functie van de job van mijn 
man en 3 kinderen. Zo staat woensdagnamiddag in teken van 
de kinderen en werk ik niet. Op dinsdagavond werk ik dan weer 
tot 19u30. Ook het eerste weekend van de maand staat in teken 
van mijn klanten. In het begin is het puzzelen maar we komen er 
wel. Sinds ik in hoofdberoep werk, heb ik geen enkele dag het 
gevoel gehad dat ik ‘naar mijn werk moest’ of ‘ moest werken’. 
Elke dag is een feest als ik in mijn agenda kijk.”

Huid is mijn passie
“Niets is leuker voor een klant dan luisteren naar iemand die 
gepassioneerd is door zijn of haar werk. Vakkennis is voor mij 
dan ook super belangrijk. Wanneer je over de juiste kennis 
beschikt, ben je ook zelfverzekerder. In januari ben ik dan 
gestart met een extra opleiding dermatologie voor schoonheids-
specialisten want huid is écht mijn passie. Mijn behandelingen 
zullen hetzelfde blijven, maar mijn kennis zal verruimen.”

“Huidproblematiek bepaalt voor vele mensen hun dagdagelijkse 
leven, dus ik ben voor terugbetalingen van huidaandoeningen, 

Ik ging langs bij ‘Puur’ ook wel bekend als ‘Sarah-Jane Your Beauty Expert’ 

“Sinds ik schoonheidsspecialiste 
geworden ben in hoofdberoep, 
is elke dag in mijn agenda een feest”
Sofie Leyten

Als ik rijk zou zijn dan … 
zou ik een megagroot 
salon uitbouwen waar elke 
 behandeling mogelijk is! 
Uiteraard met wellness, een 
groot opleidingsinstituut en 
een winkel. 

Als mijn badkamer in 
vlammen opgaat … 
red ik het eerst mijn plant. 
Ik ben een echte planten-
mama.

Vul dat zinnetje maar aan
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niet alleen bij een arts. In Nederland zijn ze al een stapje verder. 
Daar worden (acne)behandelingen al terugbetaald en wordt er 
vaak samengewerkt met een arts.” 

Klanten aanvoelen
“Naast vakkennis vind ik het ook enorm belangrijk dat je  sociale 
vaardigheden on point zijn. Zowel bij het opnemen van de 
telefoon, een product afhaling als bij de behandelingen moet 
je sociaal en vriendelijk zijn. Je moet kunnen aanvoelen welke 
soort klant er voor je zit. De ene klant babbelt graag een uur 
 tijdens haar verzorging, de andere zegt liever weer niets. 
Je hebt een soort radar nodig.”

“Het is ook belangrijk om open te staan voor kritiek en feed-
back. Ik zal tijdens een behandeling altijd polsen naar het 
welbevinden van de klant. Dit geeft de klant het gevoel dat ze 
eerlijk kan / mag / moet zijn en zo bouw je de beste relaties op.”

Social media
“Social media is voor mij de helft van mijn inkomen. Ik ben ook 
bewust altijd positief op mijn Instagram. Negativiteit is hier niet 
welkom. Ik ben voornamelijk mezelf, geef tips en tricks, maak 
leuke video’s. Enkele collega’s volgen me ook en passen mijn 
trucjes en tactieken toe. Klanten vinden de tips leuk en gaan 
aan de slag met testpakketjes. Nadien vinden ze makkelijker 
hun weg naar mijn salon.”

Niet stil blijven staan
“Als ondernemer is het moeilijk om niet te ondernemen. Je wil 
continu vernieuwen en niet blijven stilstaan. Het ene idee is nog 
niet uitgewerkt en er vliegen 10 nieuwe ideeën door mijn hoofd. 
Ondernemen is leuk, maar ik moet af en toe écht leren om een 
paar dagen stil te staan en even te genieten van het moment. 
Daarom dat ik ben begonnen met contentplanning en heb ik 
voor de marketing ook wat freelancers in dienst. Zo kan ik mij 
100% storten op het uitbouwen van mijn zaak.” 

“Toch heb ik enkele plannetjes wél uitgevoerd. Zo heb ik een 
microvezeldoekje ontworpen enkele maanden voor de eerste 
lockdown. Het haalt moeiteloos alle make-up weg. Ondertussen 
werken verschillende salons ermee en verkopen ze ook heel 
goed! Na het doekje kwamen de konjac sponzen, wasbare 
watjes, ondertussen zijn er al haarbanden uit de microvezelstof 
en dekentjes. Mijn assortiment breidde onlangs zelfs uit met de 
pochette Charlie, een echt damestasje voor in de handtas voor 
maandverband en tampons. Ik hoop nog vele salons te mogen 
verwelkomen die ook even zot zijn van mijn textiel en het willen 
verkopen.”

Toekomstplannen
“Ik wil graag mijn salon uitbouwen maar daarvoor geef ik mezelf 
tijd. Kwaliteit staat voorop! Of je nu behandelingen doet in een 
kamertje, op een zolder, in een kelder of in een groot kasteel 
met diamanten aan de muur,... De mensen komen voor jou, je 
magische handen en de klik. Ik hoop dus wel om ooit met meer 
in mijn salon te werken. Wat echt fantastisch zou zijn is dat ik 
mijn passie met een van mijn kinderen kan delen want deze job 
is echt een droom. Iedereen vertrekt met een glimlach en een 
verzorgde huid. Ik blijf erbij dat ik de leukste job van de wereld 
heb.”

Wat zou je graag delen met je startende ondernemers? 
“Zorg dat je kiest voor een onderdeel van het beroep dat je 
goed ligt en je heel graag doet. Ik ben ervan overtuigd dat je 
in een salon niet alle behandelingen even goed kan doen. 
Wat je het liefste doet, zul je ook het beste doen. Soms zie je 
door het bos de bomen niet meer. Door bepaalde behandelin-
gen en verzorgingen te schrappen, krijg je meer overzicht en 
rust. Je zal sneller een naamsbekendheid krijgen in je streek 
wanneer je bijvoorbeeld, zeer goede wenkbrauw en wimper 
behandelingen doet.”

Welke tips geef je graag mee aan je klanten? 
“SPF is je BFF. Mensen beschermen zich wel in het voorjaar en 
op vakantie tegen de zon maar een SPF moet altijd in je rou-
tine zitten. Toch als je op huidverbetering wilt werken. En oh ja, 
 reinigen, elke dag en niet alleen met reinigingsdoekjes. 😉”

Ik kan heel goed … 
luisteren, iets negatiefs 
ombuigen tot iets positiefs 
want alles gebeurt met een 
reden.

Het grootste misverstand 
over ons beroep is … 
dat we allemaal poppe-
miekes zijn zonder inhoud.
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NEW

HYDRATENSE DAGCRÈME
Langdurig voedende dagcrème voor de droge, 

vochtarme of trekkerige huid.

Karitéboter en squaleen herstellen en hydrateren 
de huid waardoor ze zijdezacht aanvoelt.

VOEDT EN HERSTELT

MET UV-A- EN UV-B-FILTERS

Pentavitin® beschermt de huid tot 72 uur lang tegen uitdroging.

BESCHERMT TEGEN UITDROGING

Hyaluronzuur dringt tot diep in de huidlagen en 
vermindert fijne lijntjes en rimpels.

ANTI-AGEING

Karitéboter en macadamiaolie herstellen en hydrateren de huid.

HYDRATEERT EN HERSTELT

Echte kamille en CO
2
-extract van calendula verlichten 

de reactieve huid.

VERLICHT

Phycojuvenine G bestrijdt rimpels en bewaart de jeugdigheid.

ANTI-AGEING

SENSIDERM PLUS DAGCRÈME
Speciaal ontwikkeld voor de delicate en droge huidtypes die 

snel reageren op verzorgingsproducten.

Districos NV • Koningsbaan 44 • 2220 Heist-op-den-Berg
Tel 015 23 66 83 • Fax 015 23 68 61 • info@districos.com • www.districos.com

DISTRICOS
BEWUST KOPEN    SAVOIR ACHETER

Ook beschikbaar in cabineformaat 125 ml

Vegan

Zonder parfum!

50 ml - 7073,741

50 ml - Ref. 7073,721

50 ml 7073,741
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BRUSSEL
19-20-21 MAART 2022 
OPENINGSUREN:
VAN 10 TOT 18 U. – OP MAANDAG TOT 17 U.

PALEIS 3

ABC Nailstore 
Sommerstrasse 37A 
92421 Schwandorf - Duitsland 
www.abc-nailstore.de
Akileine 
Parc Industriel 20 
1440 Wauthier-Braine 
www.akileine.be
Alina Hoyo Nail Artist 
Monnikenwerve 43/1 
8000 Brugge 
www.alinahoyo.com
All Sales Trade House 
De Trompet 1610 
1967 DB Heemskerk - Nederland 
www.asth.nl
Allure Kristalpad 
Nijverheidsstraat 70 
2160 Wommelgem 
www.kristalpad.com
Amdevices Medical-Esthetic 
Houtsaegerlaan 66 
8670 Koksijde 
www.amdevices.be

INFO:
IJV-IFAS 
TEL. 09-241 55 01
E-MAIL: INFO@ESTETIKA.BE

vzw

ORGANISATIE:
BESKO VZW
TEL. 03-280 80 70
E-MAIL: INFO@BESKO.BE
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Be Jewels 
Klein Frankrijkstraat 2 
9500 Geraardsbergen 
www.bejewels.be
Beauty Boutique Hasselt 
Kiewitstraat 42A 
3500 Hasselt 
www.beautyboutiquehasselt.be
Beauty Forum 
50 rue de Miromesnil 
75008 Paris - Frankrijk 
www.beauty-forum.fr
Beautycare Emmen 
Magelhaenstraat 21 
7825 VL Emmen - Nederland 
www.beautycareemmen.nl
Bellezi Premium Wellness Concepts 
Sluisstraat 3 
7491 GA Delden - Nederland 
www.bellezi.com
Biologique Recherche 
32 avenue des Champs-Elysées 
75008 Paris - Frankrijk 
www.biologique-recherche.com
Bowie Medical 
Brugstraat 51 
2300 Turnhout 
www.bowiemedical.be
Brevannes Pedi Center 
rue Baron de Laveleye 15 
1090 Bruxelles 
www.brevannes.be
Celestetic 
avenue Louise 503 
1050 Bruxelles 
www.celestetic.com
Cerepharma 
rue des Journaliers 15 
7822 Ghislenghien 
www.cerepharma.com
Charme d’Orient 
18 boulevard du Temple 
75011 Paris - Frankrijk 
www.charmedorient.com
Corrective Cosmetics 
Steenweg 3/B3307 
3540 Berbroek 
www.correctivecosmetics.be
Cosmetis Esthétique Technologies 
1 rue du Rutiau 
7012 Jemappes 
www.cosmetis.be
Cresty Cosmetics 
Anatole Franceplaats 672 
3069 BH Rotterdam - Nederland 
www.cresty-products.com
Curasano 
Statiestraat 2 
8570 Anzegem 
www.curasano.com
Erlinda Solingen 
Schlagbaumerstrasse 154-156 
42653 Solingen - Duitsland 
www.erlinda.de
Findicare salon- en praktijkbenodigdheden 
Televisieweg 34 
1322 AM Almere - Nederland 
www.findicare.com
4allseasons 
Trekschurenstraat 27 
3500 Hasselt 
www.4allseasons.be
G. Cosmetics 
Peperstraat 20/2 
3770 Riemst
Germaine de Capuccini Benelux 
Metropoolstraat 1 
2900 Schoten 
www.germainedecapuccini.be
Gharieni Benelux 
Hulsenweg 14 
6031 SP Nederweert - Nederland 
www.gharieni.nl
Ginkel’s Cosmetics 
Hermesweg 13B 
8861 VN Harlingen - Nederland 
www.ginkels.nl



Glocurve-Amitec 
Noorderlaan 147/9 
2030 Antwerpen 
www.glocurve.com
Hebea Professional 
Steenweg op Waarloos 37 
2840 Reet 
www.hebea.be
i.am.klean 
Vissersstraat 1 bus 2 
3500 Hasselt 
www.iamklean.com
iBeauty 
Rozenstraat 1 
3630 Maasmechelen 
www.ibeauty.be
Indigo Nails Lab Belgium 
boulevard Léopold III 102 
7600 Peruwelz 
www.indigonails.be
Intermedi 
Booiebos 6A 
9031 Drongen 
www.intermedi.be
Isagenix Collagen Elixir 
Sur le bois 20 
4920 Remouchamps 

Jojoba Care 
Jean-Baptiste d’Hanedreef 5 
9031 Drongen 
www.jojobacare.be
Just Bellani Style 
Ketelmakerij 16 
3010 Leuven 
www.intention-style.be
LA Poppe 
Lange Klarenstraat 1 
2000 Antwerpen 
www.lesley-annpoppe.be
Lady’s Secrets 
rue de Namur 78 
6200 Châtelet 

Lenks Nailart 
Vosheuvelstraat 19A 
3950 Bocholt 
www.lenks.eu
Lisine  Cosmetics 
Evolis 100 
8500 Kortrijk 
www.lisine.com
Luno 
rue de l’Industrie 15 
8069 Bertrange - Luxemburg 
www.luno-21equipment.com
Madérotherapie France 
Calle la Hoz 17 
29002 Malaga - Spanje 
www.cursosmaderoterapia.com
Make Up For Ever 
Chemin du Fundus 10 
7822 Ghislenghien 
shop.puracos.com
Marchesini Group Beauty 
Via Garganelli 24 
40065 Pianoro (Bologna) - Italë 
beauty.marchesini.com
Maxcamo 
Wijkermeerweg 44 S 
1948 NW Beverwijk - Nederland 
www.maxcamo.nl
Medilaser 
Kleinhoefstraat 5 
2440 Geel 
www.medilaser.be

Milanton - Zemits Benelux 
rue de Rogerée 19/1 
4537 Bodegnée 
zemits.store
Mister Brand Premium Brands 
Serwouterstraat 14 
9200 Dendermonde 
www.misterbrand.be
Nail Design Magazine 
Randstad 22 / 149 
1316 BM Almere - Nederland 
www.naildesign-magazine.nl
Nailisa 
rue du Charbonnage 16 
4100 Seraing 
www.nailisa.com
Nails Company 
Place de l’Abattoir 5 
6000 Charleroi 
www.nailscompany.pl
Neolabo 
Sluizeken 34 
9620 Zottegem 
www.neolabo.be
Neonail Belgium 
Bruulstraat 86 
9450 Haaltert 
www.neonail.be
Olfa Perbal 
17 rue Fantin Latour 
75016 Paris - Frankrijk 
www.olfaperbalparis.fr
Ongle Amor 
rue de Bonneton 30 
69530 Brignais - Frankrijk 
www.excellence-nail-art.com
Onlysmile 
Königsallee 27 
40212 Düsseldorf - Duitsland 
www.onlysmile.de
Optios 
Antwerpse Steenweg 19 
9080 Lochristi 
www.optios.net
Pedicure-shop 
Broeders Maristenstraat 1 
8740 Pittem 
www.pedicure-shop.be
Planity 
5 rue Saint Fiacre 
75002 Paris - Frankrijk 
www.planity.com
Primmo Beauty Services 
Dagmoedstraat 117 
9500 Geraardsbergen 
www.primmobeautyservices.be
Princess Paris 
Brugsesteenweg 221 
8520 Kuurne 
www.princessparis.be
Pro Esthetic 
12 avenue du Bois d’Hongrée 
1460 Ittre 
www.proesthetic.be
Products for wellness 
Laan van Archeologie 67 
1948 CH Beverwijk - Nederland 
www.productsforwellness.nl
Pyramide by Perron Rigot 
9 rue Saint-Fiacre 
75002 Paris - Frankrijk 
www.pyramide.be
Refectocil Belgium 
Sint Jansstraat 27 bus 9 
9220 Hamme 
www.refectocil.be

Roxils 
rue de Renory 38 
4031 Angleur 
www.roxils.com
Safety4You 
Uraniumweg 10 
8445 PH Heerenveen - Nederland 
www.safety4you.eu
Salonkee 
9 rue du Laboratoire 
1911 Luxembourg - Luxemburg 
pro.salonkee.com
Silkystar 
Scholtensoven 19 
7621 HA Borne - Nederland 
www.silkystar.nl
Simage - Sim 
Haachtsesteenweg 378 
1910 Kampenhout 
www.simage.be
Skinpromedics 
Oostendestraat 294 
8820 Torhout 
www.skinpromedics.be
So Guilty-Iconic Nails 
Haachtsesteenweg 675 
1910 Kampenhout 
www.soguilty.eu
Sothys / Bernard Cassière 
Parc Industriel 20 
1440 Wauthier-Braine 
www.sothys.be
Spinée 
rue de la Ferme des Trois Moulins 11 
5570 Beauraing 
www.spinee.be
Stalena 
Moerstraat 100/11 
9230 Wetteren 
www.stalena.be
Studex Benelux 
Dinselstraat 2 bus 1 
3600 Genk 
www.studex.be
Sunstar producten 
Celsiusstraat 76 
6716 BZ Ede - Nederland 
www.sunstar.nl
Laboratoires Trenker 
avenue Thomas Edison 32 
1402 Thines (Nivelles) 
www.allineprocap.com
Urban Nails 
Siberiëstraat 69 
3900 Pelt 
www.urbannails.be
Vandilux 
Sint-Jobsesteenweg 34 
2930 Brasschaat 
www.vandilux.be
Wittex 
Adolf-Kolping Strasse 33 
84359 Simbach am Inn - Duitsland 
www.wittex.de
Yellow Medical 
Winkelom 83 B1B 
2440 Geel 
www.yellowmedical.be

Deze exposantenlijst is afgesloten op 15-2-2022.
Het bijgewerkt overzicht kan steeds geraadpleegd 
worden op www.estetika.be/exposanten en QR-code.
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REEDS 40 JAAR DÉ ONTMOETINGSPLEK  
VOOR DE BEAUTYSECTOR
Estetika is dé jaarlijkse afspraak voor de beautyprofessional in de Benelux. Ook dit jaar ontdek je op het unieke event 
de nieuwste apparatuur, producten, technieken en opleidingen. Estetika is een must voor elke professional, maar dit 
jaar krijgt de beurs nog een extra dimensie. Eerst en vooral zijn we verheugd dat we na een jaartje afwezigheid Estetika 
opnieuw kunnen organiseren. Bovendien vieren we dit jaar een jubileum, want Estetika bestaat 40 jaar! Hetzelfde geldt 
voor beroepsvereniging Besko, die dit jaar eveneens 40 jaar ten dienste staat van de sector. Ook Hebe, het vakblad voor 
de schoonheidsspecialist dat uitgegeven wordt door Besko, blaast dit jaar 40 kaarsjes uit. Kortom, redenen te over om 
er een feestelijke editie van te maken! Vier je mee?

LCN La Nature
Frans De Ceusterlei 32
2900 - Schoten
www.lcn-cosmetics.nl

Lenks Nailart
Vosheuvelstraat 19A
3950 - Bocholt
www.lenks.eu

Les pinceaux de Marie
Mon Plaisir 2A
5361 - Scy 

Les Professions Medico Esthétiques
chaussée de Maubeuge 511
7022 - Mons-Mesvin
www.lespe.be

Lisine Cosmetics
Evolis 100
8500 - Kortrijk
www.lisine.com

Lovor Cosmetics
Bezuidenhoutseweg 301
2594 AP - Den Haag -  
Nederland
www.lovor.nl 

Luno
rue de l’Industrie 15
8069 - Bertrange - Luxemburg
www.luno-21equipment.com

Luxlaser
Route d’Arlon 66
8210 - Mamer - Luxemburg
www.luxlaser.org

Make Up For Ever
Chemin du Fundus 10
7822 - Ghislenghien
shop.puracos.com

Makeup4you
François Stroobantstraat 18
1050 - Brussel
www.makeup4you.org

Malea Life
avenue Thiers 266
24200 - Sarlat-la-Canéda -  
Frankrijk
www.malealife.com

Maxcamo
Wijkermeerweg 44 S
1948 NW - Beverwijk - Nederland
www.maxcamo.nl

Maxelbeauty
Houtmolenstraat 117
3900 - Overpelt
www.maxelbeauty.be

Med & Skin 
Etterbeeksesteenweg 168
1040 - Brussel 
shop.med-skin.be

Medex
Hollandstrasse 1
49767 - Twist - Hebelermeer - 
Duitsland
www.medex.eu

Medik8
Bosstraat 85
3620 - Lanaken
www.medik8.be

Misencil / Biotek
rue aux Fleurs 51
1380 - Lasne
www.graphinbeauty.be

Nailisa
rue du Charbonnage 16
4100 - Seraing
www.nailisa.com

Nails Company
Place de l’Abattoir 5
6000 - Charleroi
www.nailscompany.pl

Neolabo
Sluizeken 34
9620 - Zottegem 
www.neolabo.be

Ongle Amor
rue de Bonneton 30
69530 - Brignais - Frankrijk
www.excellence-nail-art.com

Onlysmile
Königsallee 27
40212 - Düsseldorf - Duitsland
www.onlysmile.de

Optios
Antwerpse Steenweg 19
9080 - Lochristi
www.optios.net

Parfumerie Centrale
Oude Vestingsstraat 6C
8500 - Kortrijk
www.scrummispa.be

Payment Consulting
Sint Lambertusstraat 61 
3401 - Walshoutem
www.paymentconsulting.be

PlanJeAfspraak
Rusthuisstraat 28
1910 - Kampenhout
www.planjeafspraak.be

Primmo Beauty Services
Dagmoedstraat 117
9500 - Geraardsbergen
www.primmobeautyservices.be

Princess Paris
Brugsesteenweg 221
8520 - Kuurne
www.princessparis.be

Pro Esthetic
avenue du Bois d’Hongrée 12 
1460 - Ittre
www.proesthetic.be

Products for wellness
Laan van Archeologie 67
1948 CH - Beverwijk - Nederland
www.productsforwellness.nl

ProNails
Ruiterijschool 11
2930 - Brasschaat 
www.pronails.com

Pure Nails België
Broeders Maristenstraat 1
8740 - Pittem
www.purenails.be

Safety4You
Uraniumweg 10
8445 PH - Heerenveen -  
Nederland
www.safety4you.eu

Salonized
Herengracht 575
1017 CD - Amsterdam - Nederland
www.salonized.com

Salonkee
rue du Laboratoire 9 
1911 - Luxembourg - Luxemburg
www.salonkee.be

Sothys / Bernard Cassière
Parc Industriel 20
1440 - Wauthier-Braine
www.sothys.be

Spinée
rue de la Ferme des Trois Moulins 11
5570 - Beauraing 
www.spinee.be

Sqoom
de Limburg Stirumlaan 117
1780 - Wemmel 
www.sqoom.com

Stalena
Moerstraat 100/11
9230 - Wetteren
www.stalena.be

Sunstar producten
Celsiusstraat 76
6716 BZ - Ede - Nederland
www.sunstar.nl

This is fashion
Kanaalstraat 184
3971 - Leopoldsburg

Vandilux
Sint-Jobsesteenweg 34 
2930 - Brasschaat 
www.vandilux.be

Walking Trading International
Lijnbaan 59B
1969 ND - Heemskerk -  
Nederland
www.walkingtrading.com

Wittex
Adolf-Kolping Strasse 33
84359 - Simbach am Inn -  
Duitsland
www.wittex.de

Yellow Medical
Winkelom 83 B1B
2440 - Geel
www.yellowmedical.beEXPOSANTEN 2021 
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Beautycare Emmen
Magelhaenstraat 21
7825 VL - Emmen -  
Nederland
www.beautycareemmen.nl

Bellapierre Minerals
Molsesteenweg 83
2490 - Balen
www.makeupgroothandel.be

Bellezi Premium Wellness Equipment
Sluisstraat 3
7491 GA - Delden - Nederland 
www.bellezi.com

Bellux Cosmetics
Ijskelder 50
3550 - Heusden-Zolder
www.bellux-cosmetics.be

Besko
Belpairestraat 6
2600 - Berchem
www.besko.be

Blushy
rue des Viaux 29D
5100 - Naninne 
www.chagrimm.com

Body & Bess 
Weverslaan 25A
9160 - Lokeren 
www.bodyandbess.com

Bowie Medical
Brugstraat 51
2300 - Turnhout 
www.bowiemedical.be

Brazilicious Professional
Boomkwekerijstraat 2A
1000 - Brussel
www.sabellecosmetics.com

Brevannes Pedi Center
Baron de Laveleyestraat 15
1090 - Brussel
www.brevannes.be

The Browfactory
Marialei 73
2018 - Antwerpen
www.thebrowfactory.be

By Asa Group
Scholtensoven 19
7621 HA - Borne - Nederland
www.silkystar.nl

Cerepharma
rue des Journaliers 15
7822 - Ghislenghien
www.cerepharma.com

Chagrimm 
rue des Viaux 29D
5100 - Naninne
www.chagrimm.com

Charme d’Orient
avenue Christian Doppler 10 
77706 - Marne La Vallée Cedex 4 -  
Frankrijk
www.charmedorient.com

Corrective Cosmetics 
Steenweg 3/B3307
3540 - Berbroek
www.correctivecosmetics.be

Curasano  
Statiestraat 2
8570 - Anzegem
www.curasano.com

Dieze by TE
rue Paul Janson 286 
4460 - Grâce-Hollogne
www.diezebyte.com

Districos
Koningsbaan 44
2220 - Heist-op-den-Berg
www.districos.com

DVP Health and Beauty
Zuiderdijk 6C/4
2310 - Rijkevorsel 
www.dvphealthandbeauty.com

Eden Skin
rue de la Truquerie 16
5580 - Rochefort
www.pro.edenskin.be

EFP
Stallestraat 292b
1180 - Brussel
www.efp.be 

Erlinda Solingen
Schlagbaumerstrasse 154-156
42653 - Solingen - Duitsland
www.erlinda.de

Estethique Technologies Cosmetis
rue du Rutiau 1
7012 - Jemappes
www.cosmetis.be

EZI Saloninrichting
Televisieweg 34
1322 AM - Almere -  
Nederland
www.ezinvest.nl

Famo
Papegaaistraat 17
8400 - Oostende 

G. Cosmetics
Peperstraat 20/2
3770 - Riemst

Germaine de Capuccini Benelux 
Metropoolstraat 1
2900 - Schoten 
www.germainedecapuccini.be

Gharieni Benelux
Hulsenweg 14
6031 SP - Nederweert -  
Nederland
www.gharieni.nl

Ginkel’s Cosmetica
Hermesweg 13B
8861 VN - Harlingen -  
Nederland
www.ginkels.nl

Hebea Professional
Steenweg op Waarloos 37
2840 - Reet
www.hebea.be

Hoven Cosmetics
Kerselarenlaan 133
1200 - Brussel
www.hoven-cosmetics.be

i.am.klean
Vissersstraat 1 bus 2
3500 - Hasselt
www.iamklean.com

iBeauty
Rozenstraat 1
3630 - Maasmechelen
www.ibeauty.be

Indigo Nails Belgium
boulevard Léopold III 102
7600 - Peruwelz
www.indigonails.be

Jeso Cards
Lieven Gevaertstraat 12
2950 - Kapellen  
www.jesocards.be

JK-Nederland
Stuttgartstraat 22-28
3047 AS - Rotterdam - Nederland
www.jk-nederland.nl

Jojoba Care
Jean-Baptiste d’Hanedreef 5
9031 - Drongen
www.jojobacare.be

Just Bellani Style
Ketelmakerij 16
3010 - Leuven
www.intention-style.be

Konad Benelux
Cremerstraat 12
6301 GE - Valkenburg a/d Geul - 
Nederland
www.konad-benelux.com

LA Poppe
Lange Klarenstraat 1
2000 - Antwerpen 
www.lesley-annpoppe.be

Laboratoires Trenker
avenue Thomas Edison 32
1402 - Thines (Nivelles)
www.allineprocap.com

Lamano Cosmetics
Brabantsebaan 373
1600 - Sint-Laureins Berchem 
www.lamanocosmetics.com

Lash Extend 
Amersfoortseweg 32-34
3751 LK - Bunschoten - Nederland
www.lashextend.nl

A1 Saloninrichting
Televisieweg 34
1322 AM - Almere - Nederland
www.A1international.nl

Aesthetic Solutions
Schapenbaan 28
1731 - Relegem
www.aesthetic-solutions.be

aJoy
Venstraat 33
3700 - Tongeren
www.helprobeauty.com

Akileine
Parc Industriel 20
1440 - Wauthier-Braine
www.asepta.com

Alina Hoyo Nail Artist
Annuntiatenstraat 41
8000 - Brugge
www.alinahoyo.com

All Sales Trade House
De Trompet 1610
1967 DB - Heemskerk - Nederland
www.asth.nl

Amdevices Medical-Aesthetic
Houtsaegerlaan 66
8670 - Koksijde 
www.amdevices.be

Amelia Cosmetics
Palacio de Terienzu
33316 - Selorio - Spanje
www.ameliacosmetics.eu

Ant Beauté
rue Piat 44 
75020 - Paris - Frankrijk 

Astra Nails
Wolvenstraat 15
1070 - Anderlecht
www.astranails.be

Be Jewels
Klein Frankrijkstraat 2
9500 - Geraardsbergen
www.bejewels.be

Beauty Forum
rue de Miromesnil 50
75008 - Paris - Frankrijk
www.beauty-forum.fr
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Deze lijst is bijgewerkt 
tot 15/08/2021. 

Ontdek alle exposanten op 
www.estetika.be/exposanten
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Lucht is levensnoodzakelijk, 
zeker zuivere lucht
Guy Lehaen, redacteur

Het is duidelijk dat we langzaam uit een pandemie komen. Een 
tijd waarin er heel veel aandacht ging en nog gaat naar virus-
deeltjes die zich verspreiden door de lucht. Het was en is dus 
noodzakelijk die lucht regelmatig te verversen. Hoe ‘vervuild/
gevaarlijk voor virusoverdracht’ de lucht al is en hoe noodzake-
lijk bijkomende actie is, wordt gemeten door een CO2-meter. 
Boven bepaalde waarden wordt dan geadviseerd/verplicht te 
verluchten, nog hogere waarden leidden tot het verlaten van het 
lokaal (in publieke ruimtes). 

Dat het verluchten van lokalen, gelet op de huidige brandstof-
prijzen, een kostelijke zaak is, moet niet bewezen worden. Dat 
de ermee gepaard gaande koude luchtstromen daarenboven 
niet erg aangenaam zijn voor de cliënt van de beautyspecia-
list, hoeft geen betoog. Maar is het noodzakelijk om ramen en 
deuren open te gooien, zijn er geen andere methodes om veilig 
te werken in min of meer gesloten ruimtes?

De redactie ging voor u op zoek
Het eerste dat opvalt als we Googelen naar “luchtzuivering”, zijn 
de vele advertenties die worden aangeboden. Bedrijven (maar 
blijkbaar nog niet deze die actief zijn in de esthetische branche) 
hebben duidelijk het gat in de markt gevonden en willen een 
graantje meepikken. Vooraleer hun aanbiedingen onder de loep 
te nemen, gaan we wat andere bronnen raadplegen. 

Het Agentschap voor Zorg en Gezondheid ziet wel wat mogelijk-
heden, maar nuanceert tegelijk dat je niet alles wat op de markt 
komt, zomaar moet vertrouwen. Apparatuur moet aan bepaalde 
minimale eisen voldoen. Zij verwoorden het als volgt (en halen 
daarbij hun mosterd in het Koninklijk Besluit dat verderop aan 
bod komt): 

Het gebruik van luchtzuiveringstoestellen, als aanvulling 
op de ventilatie, biedt mogelijkheden in het kader van de 
COVID-19-pandemie om het besmettingsrisico verder te 
doen dalen.
Luchtzuivering kan toegepast worden wanneer het verzeke-
ren van het beoogde ventilatiedebiet om praktische redenen 
niet volledig haalbaar is, of als aanvullende maatregel in 
een ruimte die reeds voldoende geventileerd wordt. Door 
potentieel besmettelijke aerosolen uit de lucht te verwijderen 
of te inactiveren, zal de luchtzuivering het besmettingsrisico 
verder beperken.

28
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De eisen waaraan dergelijke toestellen in de strijd tegen 
SARS-CoV-2 dienen te voldoen zijn vastgelegd in een minis-
terieel besluit dat van kracht ging op 28 mei 2021. Luchtrei-
niging kan zowel centraal gebeuren in het HVAC-systeem of 
via mobiele luchtreinigers. Het ministerieel besluit behandelt 
beide types systemen. Het besluit is van toepassing op 
 systemen voor gebruik in publiek toegankelijke ruimtes, 
 specifiek ingezet om het risico op COVID-19 te beperken.
Een actuele lijst van gecontroleerde en op de markt toege-
stane systemen voor gebruik in publiek bezochte ruimtes 
kan teruggevonden worden op www.corona-ventilation.be. 
Het is aangewezen om de lijst van goedgekeurde toestellen 
te raadplegen. Indien een bepaald luchtzuiveringssysteem 
niet op de lijst voorkomt, kan je vragen of het dossier voor 
het toestel nog in behandeling is: 
corona-ventilation@health.fgov.be.
Wil je weten hoe luchtzuivering werkt en waar je op moet 
letten? Lees dan ‘stap 16 luchtzuivering’ in de ‘Aanbeve-
lingen voor de praktische implementatie van bewaking van 
ventilatie en luchtkwaliteit in context van COVID-19’ 
(zie apart kaderstuk nvdr)

Uit de tekst van Agentschap voor Zorg en Gezondheid onthou-
den we vooral dat toestellen een aanvulling zijn op de ventilatie 
(die m.a.w. onontbeerlijk is). Alleen als er niet voldoende kan 
geventileerd worden, zijn deze toestellen zinvol. Ventilatie gaat 
dus boven het gebruik van toestellen, ondanks de eraan vast-
hangende energiekost. Het hiernaastliggende schema 1 (dat we 
vonden bij werk.belgie.be en ook bij zuivere-lucht.be) maakt het 
een en ander duidelijk.
Het gebruik van luchtzuiveringstoestellen biedt inderdaad 
mogelijkheden in het kader van de COVID-19-pandemie om het 
besmettingsrisico verder te doen dalen. Door potentieel besmet-
telijke aerosolen uit de lucht te verwijderen of te inactiveren, zal 
de luchtzuivering het besmettingsrisico verder beperken.
Uit bovenstaand schema blijkt dat luchtzuivering pas op de 
laatste plaats komt, maar wel noodzakelijk kan zijn als ventila-
tie (openen van ramen en deuren of mechanische verluchting) 
onvoldoende verse lucht geeft. 
Voor beautyspecialisten zal het minder van toepassing zijn, 
vermoed ik, maar er zijn ook bedrijven waar ramen gewoon niet 
open kunnen gezet worden (wegens veiligheid en aanwezigheid 
van airco). Meestal gebeurt de luchtzuivering daar dan ook door 
de klimaatregeling. 

Er zijn 2 types luchtzuivering:
Captatie/filtratie: afvang van potentieel virusbevattende parti-
kels (bv. HEPA-filter, ESP gebaseerde systemen)
Inactivatie: beschadiging van alle of specifieke micro-organis-
men in een luchtstroom, zodat deze zich niet meer kunnen ver-
meerderen of verspreiden (bv. UV-C ...)
Er bestaan verschillende types toestellen, waarvan HEPA-filters 
en elektrostatische stofvangers 
(ESP) de meest aangewezen types zijn voor toepassing ter ver-
mindering van het besmettingsrisico door aerosolen. ESP kan 

ook ongewenste nevenproducten zoals O3 of OH produceren, 
doorgaans in uiterst beperkte hoeveelheden. Voor de werkzaam-
heid en veiligheid van de toestellen kan verwezen worden naar 
de toestellenlijst van FOD Volksgezondheid. (https://www.health.
belgium.be/language_selection?destination=corona-ventilation) 
Daar de taal kiezen en verder klikken in puntje 2.1 onderaan op 
‘lijst van geregistreerde en gecontroleerde systemen’.
De lijst wordt op regelmatige basis aangevuld. Het is dus wel 
nuttig deze te raadplegen vooraleer men een toestel aankoopt.

Onder welke voorwaarden mogen apparaten op de 
markt gebracht worden? 
Ik beperk me hier tot de mobiele apparaten en heb de originele 
tekst van het Belgisch Staatsblad wat ‘leesbaarder’ gemaakt en 
hier en daar ingekort (drie puntjes kwamen in de plaats) . Deze is 
dus niet meer juridisch correct maar wel iets vlotter te begrijpen. 
De originele, juridisch wel bindende) tekst vind je hier: www.
besko.be/ministerieel besluit_luchtzuivering.pdf )

A. Begripsverklaring: Om te weten waarover men het heeft, 
is een duidelijke omschrijving van de begrippen noodzake-
lijk, dus: wat bedoelt men met: 

1° virus: het SARS-CoV-2 virus met deeltjes met een orde van 
grootte van 0,125 micrometer; 
2 ° medisch gebruik: producten die vallen onder Verordening 
(EU) 2017/745 van het Europees Parlement 
3° mobiel luchtzuiveringssysteem: dat mobiel is en autonoom 
functioneert en dat in een lokaal van een gebouw of in een voer-
tuig kan worden geïnstalleerd; 
4° … 
5° HEPA-filter: de HEPA-filters van klasse H13 met een doeltref-
fendheid van 99,95% en van klasse H14 met een doeltreffend-
heid van 99,995% 
6° elektrostatische precipitator: een elektrostatische precipi-
tator vangt zwevende deeltjes en aerosolen op door middel van 
een elektrostatisch effect. …
7° EPA-filter: de EPA-filters van klasse E12 met een retentie-
doeltreffendheid van 99,5% 
8° UV-C: systemen met UV-C-licht die worden gekenmerkt door 
een golflengte tussen 185 en 280 nanometer. …
9°…
10° …

B. Aan welke voorwaarden moeten de apparaten voldoen? 
Dit is nogal technisch, maar geeft tegelijk ook de com-
plexiteit van de toestellen weer. 

1° de mobiele luchtzuiveringssystemen voldoen aan technische 
normen …
2° de filters beantwoorden aan de HEPA-norm voor klasse 
H13 of de HEPA-norm voor klasse H14
3° de doeltreffendheid van de elektrostatische precipitatoren 
is minstens gelijk aan die van de HEPA-filters van klasse H13
4° de golflengte van de UV-C-lampen moet gegarandeerd 
worden volgens hun gebruik: tussen 185 en 204 nm voor het 
genereren van ozon en tussen 220 en 280 nm voor de inactivatie 
van SARS-CoV-2,
5° de luchtdebieten voor mobiele luchtzuiveringssystemen:

a) worden gegarandeerd 
b) worden bij de uitlaat van het systeem gemeten. 
c) worden uitgedrukt in m³ per uur;
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d)  worden uitgedrukt tussen een minimum- en een maxi-
mumwaarde. De minimum- en maximumwaarde worden 
op het systeem aangeduid;

e)  garanderen tussen een waarde van twee tot vijf luchtver-
versingen per uur (ACH) voor een bepaald lokaalvolume.

6° men communiceert de “Clean Air Delivery Rate » (CADR) 
van zijn systeem. luchtdebiet (m³ per uur) 
7° wanneer HEPA-filters worden gebruikt voor de zuivering, zijn 
deze in een hermetisch afgesloten behuizing …
8° …
9° …
(na het verschijnen van de wet ook nog toegevoegd aan het KB:)
10° Als er voor een toestel meerdere CADR waarden bereikt 
kunnen worden, moeten die genoemd worden op het toestel…
11° Als het geluidsvermogen niveau (Lw,A) van het toestel 
gekend is, moet dit in de technische handleiding vermeld 
worden. …
U merkt het, vooraleer een toestel (goedgekeurd) in gebruik 
mag genomen worden, moeten er wel wat voorwaarden voldaan 
worden. 

Een drietal toestellen belicht
AeraMax Pro AM4S Luchtreiniger, 
verdeeld door Fellowes.com

Prijs: niet bekend in Europa (als indicatie: in USA 2623.85 dollar)
Goedgekeurd door ministerie: ja
Technische specificaties: 3 filters: True Hepa + carbon + prefilter
CADR: 748 m³ per uur

SafeAirFlow 4 bij Medica Markt 

Deze is niet terug te vinden in de lijst van het ministerie. De web-
shop geeft wel heel veel uitleg bij het model. 
Prijs: 2238.5 euro, btw in. 

Technische relevante kenmerken: 
· HEPA H14 Covid19 luchtdesinfectie. 
· UVC-filter
“De meest effectieve manier van luchtdesinfectie is door middel 
van UV-C straling. Het gaat dan specifiek om UV-C bij 253,7 nm. 
Hoe hoger de dosis UV-C op deze golflengte, hoe effectiever de 
uitschakeling van virussen, bacteriën en schimmels. 
De SafeAirFlow4 is zo opgebouwd dat de focus op deze 
UV-C desinfectie-stap ligt. Eerst wordt er voor-gefilterd met 
HEPA H14 en daarna volgt de UV-C behandeling”
· Heeft ook een TYOC- module: een filterelement met actieve 

kool. 
· CADR: 1200 m³ per uur

Neffes Anti-Viral air purifyer, 
verdeeld door 3d pure.com
Prijs: onbekend
Goedgekeurd door ministerie: ja

Technische specificaties: combinatie carbon, Hepa filter en 
UVC-lamp.
Heeft ook een prefilter om stof, pollen, (dieren)haren tegen te 
houden. 
CADR: afhankelijk van model en stand tussen 70 en 910 m³ 
per uur.

Conclusie: 
Wat al direct opvalt is dat luchtzuivering niet goedkoop is, 
tenminste de toestellen zijn dat m.i. niet. 
Ik vind bij alle toestellen heel veel kenmerken, je krijgt 
dus heel veel informatie, hierboven verkort weergege-
ven. Een leek kan de beweringen op een website niet 
goed nagaan. Ik vermoed dat, vooraleer het ministerie 
een goedkeuring geeft, er wel degelijk onderzoek wordt 
gedaan. Dit lijkt me dan ook een zeer goed verkoopargu-
ment en een geruststelling voor de koper. 
Bij niet alle toestellen op het net wordt een prijs gegeven. 
Wel spijtig, want het informeren naar de prijs kost ook 
weer tijd. 
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Conclusie van de redactie:

Luchtreiniging kan zowel centraal gebeuren in het HVAC-sys-
teem of via mobiele luchtreinigers. Het hierboven vermelde 
ministerieel besluit behandelt beide types systemen.

De werking van luchtzuivering 
Luchtreinigers garanderen niet het behalen van een alge-
meen goede binnenluchtkwaliteit en zijn dus geen evenwaar-
dig alternatief voor adequate ventilatie in algemene termen. 
Ventilatie zorgt namelijk voor de afvoer van het geheel aan 
polluenten in de binnenlucht (gassen, partikels, micro-orga-
nismen) naar buiten toe alsook voor de aanvoer van ‘verse’ 
buitenlucht, waardoor de concentraties van alle binnenpol-
luenten zullen dalen. Luchtzuivering daarentegen richt zich 
op de captatie, filtratie of inactivitatie van één of meerdere 
specifieke polluenten (bv. inactivatie op micro-organismen) 
en laat andere polluenten ongemoeid. Zo hebben sommige 
luchtzuiveringstechnologieën relevant voor SARS-CoV-2 
doorgaans geen invloed op gasvormige polluenten. Het CO2-
gehalte in de ruimte zal ook niet dalen door gebruik te maken 
van luchtzuivering (ongeacht de technologie waarop deze 
gebaseerd is). Daardoor ontstaat er een andere relatie tussen 
de CO2-concentratie en het infectierisico dan wanneer er 
geen luchtzuivering is. Hierdoor zal er een equivalente CO2-
limiet moeten worden gehanteerd.

Wanneer men kiest voor luchtzuivering, dan is het nuttig 
om in kaart te brengen welke polluenten er allemaal in de 
binnenlucht aanwezig zijn of aanwezig kunnen zijn en om 
te kiezen voor een toestel dat deze polluenten zo veel als 
mogelijk verwijdert.

Let wel: het gaat om toestellen die rechtstreeks de bin-
nenlucht zuiveren. Toestellen en filters die enkel de verse 
buitenlucht zuiveren (als onderdeel van een mechanisch ven-
tilatiesysteem) zijn in deze context niet relevant, gezien de 
verse buitenlucht kan worden verondersteld virusvrij te zijn. 

Het gebruik van luchtzuivering
Wees ervan bewust dat in de ruimte opgestelde systemen 
geluid produceren. Dit is hoofdzakelijk afkomstig van de in 
het systeem aanwezige ventilator(en) en varieert dus ook 
met de debietstand. Een lagere debietstand zal een lagere 
effi ciëntie van de luchtzuivering met zich meebrengen. 
 Informatie over het geluidsniveau kan veelal teruggevonden 
worden in de technische documentatie van het toestel.

Elk luchtzuiveringstoestel dient onderhouden en gereinigd te 
worden volgens de instructies op de technische informatie 
van het toestel. Onzuiverheden in het toestel of verzadigde 
filters kunnen de doeltreffendheid van de luchtreiniging en 
bij sommige toestellen ook het energieverbruik beïnvloeden. 

Houd er rekening mee dat filters potentieel gecontamineerd 
kunnen zijn, dus gebruik van persoonlijke beschermingsmid-
delen is aangewezen tijdens onderhoud.

Positionering toestel: do’s & don’ts

• Niet in de buurt van buitendeuren en openstaande ramen

• Niet in de hoek van een ruimte, best zo centraal mogelijk

• Voldoende vrije ruimte rond de aanzuigzijde van het toestel

•  In functie van de vorm van de ruimte, beter twee kleine 
i.p.v. een grote met eenzelfde totale CADR

•  De aangegeven CADR-waarde in de technische documen-
tatie geldt over het algemeen enkel in de hoogste stand 
met het hoogste debiet. Indien andere standen gebruikt 
worden, moet men de CADR-waarde van deze stand 
kennen.

•  Volg de richtlijnen van de fabrikant

• ...

Het equivalente ventilatiedebiet voor luchtzuivering

Voor elk type toestel duidt de Clean Air Delivery Rate (CADR) 
voor fijn stof (PM 2.5) het equivalente ventilatiedebiet aan dat 
met dit toestel kan worden voorzien. De CADR dient opgege-
ven te zijn in de technische documentatie van het toestel en 
wordt uitgedrukt in m³/h.

Het totale nominale debiet Qtot is dan gelijk aan 
Qmech+CADR.

Dit debiet dient (substantieel) groter te zijn dan het minimale 
ventilatiedebiet voor de nominale capaciteit zoals gedefini-
eerd in STAP 4.

Let wel: Luchtzuivering als alternatief of aanvullend voor ven-
tilatie zal de CO2-concentratie niet verlagen. In alle omstan-
digheden waar de CODEX geldt, dient minstens 25 of 40 
m³/u per persoon buitenlucht gehanteerd te worden.

Het toepassen van luchtzuivering leidt tot een verlaging van 
de aerosol- of fijnstofconcentraties, maar vertaalt zich niet in 
een verlaging van de CO2-concentratie. 

Voorbeeld:…

Bepaling van een aangepaste CO2-limiet bij gebruik 
van luchtzuivering

Indien men luchtzuivering toepast in combinatie met CO2 
monitoring is het belangrijk om een gecorrigeerde CO2 limiet 
te hanteren. Daarbij is het wel belangrijk dat de gemeten 
CO2-waarde nooit hoger dan 1200 ppm komt.

Bronnen: 
www.zorg-en-gezondheid.be/
www.werk.belgie.be
www.health.belgium.be 
www.3dpure.com 
www.medicamarkt.nl



Word Superondernemer in drie stappen

Of je nu enthousiaste starter bent of doorwinterd zaakvoer-
der, als ondernemer zal de gedachte ‘wat doe ik mezelf toch 
aan?’ ooit wel eens door je hoofd flitsen. 

Er valt ook met zoveel rekening te houden en onverwachte 
problemen maken dat je in sommige periodes meer brandjes 
aan het blussen bent, dan dat je je kan richten op het gro-
tere plaatje. Door veel te blussen loop je trouwens ook het 
risico op een gegeven moment zelf uitgeblust te raken.

Wil jij opnieuw je drive, passie en 
 creativiteit wakker maken? Wil jij jouw 
doel nog duidelijker krijgen?
Kriebelt het om jezelf dat ‘on top of the world’-gevoel te 
bezorgen, of je in ieder geval ‘on top of your business’ te 
voelen?
Dan hebben wij drie woorden voor jou:  
RESET – REFRESH – REFOCUS

Stap 1: Reset

Als je opnieuw zou mogen beginnen, wat zou je dan anders 
doen?

Die vraag krijgen ervaren ondernemers wel eens van starters. 
Het is zeker een interessant onderwerp om bij stil te staan.

En wat als je de tijd nu wel eens zou nemen om die vraag 
effectief te beantwoorden? Welke hinderende gewoontes en 
gedachten die niet bijdragen aan jouw doel, zou je dan ont-
dekken?

Wat als je jezelf kon resetten naar een versie zonder die hin-
dernissen? Hoe anders zou je dan in je onderneming staan?

Welnu, wij geloven dat je op elk moment in staat bent om 
die Reset-knop te activeren.

Die reset is trouwens ook wat Superman doet wanneer hij 
zijn ‘journalistenpak’ van zich afwerpt om zich niet te laten 
beknotten in zijn activiteiten als superheld.

Ben je ondernemer en wil je de 
volgende stap zetten naar meer succes?  

Je wil graag vanalles veranderen, maar 
loopt vast in je dagdagelijkse werk? 

Herkenbaar? 
Elke ondernemer kampt wel eens met 
dit soort vragen. 
Als jij een nieuwe dynamiek wil in je 
bedrijf, als jij klaar bent om er tegenaan 
te gaan, dan is de training ‘Van Hard 
naar Slim werken’ echt iets voor jou.

Op enkele maanden tijd brengen we 
jouw ondernemerschap naar een 
volgend level. Het is een combinatie van 
theorie, praktijk en het zelf toepassen in
je onderneming.
s j f s d f s d f s q f d s d f s d f s d f d f l s k

Kasteeldreef 38     2950 Kapellen info@qlick.today +32 (0)3 330.17.30

Is ‘Van Hard naar Slim werken’ iets voor jou ?

Een betere work-life balans
Oplossingen voor jouw uitstelgedrag
Een duidelijker plan voor jouw zaak
Zonder schuldgevoel genieten van vrije tijd
Beter ’Nee’ leren zeggen
Krachtiger communiceren met je team

→
→
→
→
→

Ben je op zoek naar:

→

Schrijf je dan snel in.
De plaatsen zijn beperkt tot 
8 deelnemers.
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Stap 2: Refresh

Dit is het moment waarop jij je ware aard (her)ontdekt: die 
van Superondernemer! Het moment waarop jij helder krijgt 
wat jou energie geeft en wat jouw succesformule is.

Net zoals Superman een naar maat gemaakt heldenkostuum 
draagt, heb jij als leider ook een nieuwe mindset nodig om in 
je kracht te komen.

Dat doel zelf weer helder krijgen is belangrijk. Wat betekent 
een ‘succesvol bedrijf’ voor jou? Wat betekent ‘leiderschap’ 
voor jou en welke soort leiderschap past bij jou?

Iets op een andere manier bekijken, een andere invalshoek 
vinden, werkt heel verfrissend.

Stap 3: Refocus

Goed, je kent nu je kracht, je weet waar je voor staat en 
welke richting je uit wil. Maar ... is de wereld wel klaar voor 
jou? Met andere woorden: hoe ga je het aanpakken?

Dit is het moment waarop Superman de ruimte inschiet om 
de wereld te overschouwen en dan als een wervelwind op 
zijn doel afschiet.

Nu, we begrijpen dat dit wat moeilijker ligt. Op Elon Musk, 
Jef Bezos en Richard Branson na, kennen we geen enkele 
andere zaakvoerder die in staat is de ruimte in te schieten. 

Dus ja, hoe lanceer je dan je dromen en doelen richting con-
crete acties?

De allerbelangrijkste tip: laat je niet afleiden. Hou dus je blik 
scherp op het doel gericht. Als een bepaalde actie of droom 
je doel niet dient, ga er dan niet op in. 

Tenslotte: elke held heeft zijn sidekick. Een coach kan jou 
begeleiden om deze 3 stappen te zetten. 

Wil jij je Superondernemerschap verder ontwikkelen? 
Dan is de training ‘Van Hard naar Slim werken’ jou op het lijf 
geschreven. 

Wat je leert:
•  je doelen duidelijk bepalen
•  keuzes maken om je work-lifebalans meer in evenwicht te 

brengen
•  via jouw persoonlijk Insights Discoveryprofiel ontdek je je 

eigen leiderschapsstijl in relatie met anderen
•  agendaplanning
•  consequent omgaan met klanten en medewerkers
•  valkuilen van een ondernemer
•  de belangrijkste regels naar succes
Meer info op www.qlick.today/kalender

Wanneer je je voor 31/03/2022 inschrijft met de vermelding 
‘Hebe’, ontvang je € 150,- korting.

Vanuit haar verleden als onder nemer/kapper kent Chantal als geen ander de problematiek van elke 
zaakvoerder. Elke dag kwam zij in aanraking met klanten, leveranciers en runde ze een van de 
grootste salons in België. 
Nadat zij jaren geleden haar succesvolle zaak verkocht, herschoolde zij zich en ondertussen runt ze al 
14 jaar een coaching- en trainingbedrijf samen met haar vennoot Anneliese Monden en een team van 
topcoaches.
Als Master Certified Coach deelt ze graag haar expertise en kennis om jouw leven te vereenvoudigen 
en van je business een echt succes te maken. 
Meer info: www.qlick.today
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Nieuws uit het onderwijs
Startersdagen 2022
Is jouw klas al ingeschreven voor de Startersdagen op 03/05 
te Antwerpen of 05/05 te Roeselare? Deze leerrijke en goed-
gevulde dag, waarbij laatstejaars leerlingen/cursisten inzien 
dat levenslang leren en netwerken belangrijke aspecten zijn 
binnen de beautysector, mag je echt niet missen! 
We ontvangen de leerlingen/cursisten samen met hun leer-
krachten om 9u zodat we op tijd van start kunnen gaan. 
De voormiddag is gevuld met presentaties van Besko en 
Unizo waarin alles duidelijk wordt over het werken als werk-
nemer of zelfstandige. 
Daarna is er tijd voor een vragenuur met schoonheidsspe-
cialisten die hun ervaringen graag delen met de leerlingen/
cursisten. 
In de namiddag worden vier workshops georganiseerd die 
de leerlingen/cursisten volgen via een doorschuifsysteem. 
Neem je met de klas ook graag deel aan deze interessante 
workshops? Schrijf je dan snel in want de plaatsen in de 
namiddag zijn beperkt.

Unizo: Opmaken van een businessplan 
Wat is nu juist een businessplan en hoe begin je daar aan?
• Is je idee haalbaar? 
•  Wat zijn je doelstellingen? 
•  Welke strategie pas je toe? 

Salonkee: Online boekingssysteem 
Wat zijn de voordelen van een digitaal salonbeheerstool? 
•  Maken van afspraken 
•  Klantenbestand beter te organiseren 
•  Precieze opvolging van de boekhouding 
•  …
En zoveel meer kom je te weten tijdens deze workshop!

Creadvise: Personal branding
Je wil een sterke uitstraling?
In alle communicatie – zowel online als offline – moet jouw 
potentiële klant voelen waar jij en je zaak voor staan. Het 
is belangrijk om een visueel en inhoudelijk sterk merk te 
hebben en deze consistent toe te passen. Maar hoe pak je 
dit aan? Katrien van Creadvise neemt jullie mee in de wereld 
van Personal branding! 

Besko: Do’s and dont’s bij het opstarten van je salon
Wil je straks starten met je eigen instituut dan zijn er heel 
wat zaken die je in orde moet brengen. Een goede voorbe-
reiding is dan ook essentieel.
Samen bekijken we enkele belangrijke aandachtspunten en 
geven je bruikbare tips om mee aan de slag te gaan.

Premie eerste job
Ben je als net afgestudeerde schoonheidsspecialist(e) aan 
de slag in een instituut? Dan heb je recht om een premie van 
maar liefst €150 te ontvangen!

Voorwaarden: 
•  Je hebt binnen de 6 maanden na het afstuderen een vol-

tijds of deeltijds arbeidscontract van onbepaalde duur op 
zak

•  Je bent succesvol afgestudeerd in het voltijds tech-
nisch secundair onderwijs met als studierichting 
‘Schoonheidsverzorging’

•  Je bent gedurende 6 maand ononderbroken in dienst in de 
sector
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De Startersdagen zijn gratis en toegan-
kelijk voor iedereen die binnenkort zal 
starten in de sector. Snel inschrijven is de 
boodschap! Dat kan door de QR code te 
scannen en het inschrijvingsformulier in te 
vullen.

Aanvragen premie 
Je kan jouw premie voor de eerste job aanvragen tot 
drie jaar na afstuderen. Dit doe je door een kopie van je 
identiteitskaart, diploma, contract en loonfiche van de 
6e maand na indiensttreding op te sturen naar volgend 
adres: 
Fonds voor Bestaanszekerheid 
Martelaarslaan 21, bus 501
9000 Gent 

Vermeld zeker je rekeningnummer, telefoonnummer en 
e-mailadres zodat de premie kan uitbetaald worden. 

@ Leerkrachten ➞ maak je leerlingen hier attent op bij 
het afstuderen! Of ken je misschien nog oud- leerlingen? 
Informeer hen hier zeker over! 

@ Zelfstandig schoonheidsspecialist ➞ werk jij met 
werknemers? Hebben zij reeds hun premie aange-
vraagd? 
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Rechten en plichten
Kan een klant eisen om elektronisch te 
kunnen betalen bij jou?
De regering kondigde aan dat je als ondernemer vanaf 2022 verplicht 
wordt om elektronisch betalen te aanvaarden. Maar wat houdt die 
 verplichting precies in?
De verplichting is inderdaad opgenomen in het fraudebestrijdingsplan 
van Minister van Financiën Van Peteghem. De verplichting heeft een 
dubbel doel: het bestrijden van de zwarte economie en het verruimen 
van elektronische betalingen.

Wat houdt die verplichting juist in?
Hoewel er wordt gesproken over een ‘verplichting om elektronische 
betalen te aanvaarden’, moeten we de omschrijving toch wat nuanceren. 
Het gaat immers niet om een verplichting om elektronisch betalen te 
aanvaarden, in de zin dat je als ondernemer nu alle soorten van elek-
tronische betalingen zou moeten aanvaarden. De verplichting zegt 
eigenlijk alleen dat je als ondernemer minstens één andere betaal-
mogelijkheid dan cash geld moet aanbieden aan de klant. Dat kan 
dus een vorm van elektronische betaling zijn, maar dat hoeft dus niet. 
Als je als ondernemer bijvoorbeeld overschrijvingen aanvaardt, zal je 
dus ook voldaan hebben aan de verplichting.
Let wel op: een aantal betaalmiddelen worden niet als geldig altenatief 
aanvaard. Zo zal het aanvaarden van maaltijd-, eco-, cadeau-, of andere 
cheques niet volstaan. Ook betalingen in cryptomunten of virtuele 
munten (bitcoin, …), of betalingen via een geschenkbon volstaan niet.

Moet ik er nu voor zorgen dat de klant steeds elektronisch kan 
betalen?
Neen, de verplichting houdt niet in dat elke klant steeds elektro-
nisch moet kunnen betalen. Je bent dus niet verplicht om te gaan 
investeren in verschillende elektronische betaalmiddelen om toch maar 
zeker te zijn dat elke klant elektronisch kan betalen. Het volstaat dat je 
(minstens) één andere betaalmogelijkheid voorziet dan cash geld. Bied jij 
bijvoorbeeld enkel Payconiq aan als betaalmogelijkheid naast cash geld, 
dan heb je dus aan de verplichting voldaan. Ook al zal niet elke klant 
Payconiq op de smartphone hebben staan, en zullen sommige klanten 
dus nog steeds enkel in cash kunnen betalen.

Is het nog toegelaten elektronische betalingen enkel vanaf een 
bepaald bedrag toe te laten?
Op zich blijft dat toegelaten; maar enkel als je voor de lagere bedra-
gen ook een andere mogelijkheid dan cashbetalingen voorziet. 
Het blijft dus toegelaten om betalingen via de bankkaart pas toe te laten 
vanaf bijvoorbeeld 10 of 20 euro, zolang je dan maar een ander betaal-
mogelijkheid dan cash geld (zoals bijvoorbeeld Payconiq) voorziet voor 
alle bedragen die daaronder vallen.

Voor wie geldt deze verplichting?
Voor alle ondernemingen. Dat is dus zeer ruim: handelaars uiteraard 
maar ook verenigingen, vrije beroepen, … vallen onder de verplichting.
Voor meer info, kijk op: https://www.unizo.be/elektronisch-betalen

Bron Unizo: Vraag en aanbod ZO januari – februari 2022www.lasercollege.beE-mail: info@lasercollege.be
GSM: 0488 428 609 

Telefoon: 011 92 03 45

https://lasercollege.be/gratis-e-mailcursus/

Claim je GRATIS 11-delige 

e-mailcursus: Inleiding tot 

laserbehandelingen. 

https://lasercollege.be/regelgeving-voor-het-gebruik-van-
lasers-in-belgie/

Regelgeving voor het gebruik 

van lasers in België

https://lasercollege.be/definitief-ontharen-met-laser-en-ipl/

Geavanceerde laserontharing 

therapeut cursus.

https://lasercollege.be/optimaliseren-van-laser-of-ipl-
behandelingen-voor-definitief-ontharen/

Opleiding bij  je op locatie 

op jouw eigen apparaat.

https://lasercollege.be/vaardigheidsevaluatie-voor-laser-
ontharing/

Doe de quiz om je kennis van 

laserontharing te testen.

Opleiding Esthetische
Lasertherapeut
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Tenzij anders vermeld, zijn de bedragen in elke provincie gelijk. 
De tarieven voor deelname bedragen € 10 voor leden Besko, 
€ 30 voor niet leden en € 5 voor leerling-lid van Besko.

Voor meer informatie in uw provincie neem gerust contact op met 
de verantwoordelijke van de provincies.

Besko neemt uitdrukkelijk haar verantwoordelijkheid om het 
 Coronavirus te helpen indijken. We volgen de situatie op de voet 
en zorgen voor de correcte toepassing van de preventiemaatre-
gelen. We nemen tal van extra maatregelen om de lessen veilig te 
laten plaatsvinden voor jou als deelnemer en voor onze les gevers.

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

Te houden activiteiten: 
• 25 april 2022 - Financieel gezond starten en gezond houden 
van mijn onderneming
Belangrijke aspecten in het houden van een schoonheidssalon 
komen aan het bod met o.a. wat is er nodig om op zelfstandige 
manier te starten? Op wat te letten tijdens het lopend jaar? en 
zeker tips en tricks i.v.m. allerlei dagelijkse zaken (bv eind van 
de dag hoeveel hou ik nu bruto over voor mezelf? aankopen om 
grotere korting te krijgen? zijn bloemen fiscaal aftrekbaar? …)
Aan te raden: breng uw vragen mee of beter nog bezorg ze aan 
secretariaat van West-Vlaanderen 
Deze voordracht wordt gegeven door een accountant-fiscalist 
Lieven Vlamynck.

• 17 mei 2022 - Workshop van stress naar ONT-stressen
Mensen die “ met “ en “ voor “ mensen werken , daar is heel wat 
veerkracht voor nodig (schoonheidsspecialisten , kappers etc …)
Onder het motto “je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden” 
geeft de lesgeefster , uit persoonlijke ondervinding , tips en 
tricks over het wat , hoe en waarom.
Deze voordracht wordt gegeven door een sport-,stress- en burn-
out coach Greet Benoot.

Beide voordrachten gaan door in het Coach centrum, 
 Brugsesteenweg 363/6 te 8800 Roeselare. 

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

Gehouden activiteiten: 
Cryolipolise 
Dr. K. Meuris heeft boeiend uitgelegd hoe cryolypolise werkt en 
uitgevoerd wordt. Cryolipolyse is (overtollig) vetverbranden door 

Cursussen en lezingen

koude zonder operationele ingreep. Dit werd tevens toegelicht met 
de nodige dia’s. Niettegenstaande verschillende afzeggingen door 
Covid was de opkomst goed te noemen.
We mogen spreken van een geslaagde avond bij Besko Limburg.

Te houden activiteiten: 
• 16 februari 2022 - Automatisering
Het inzetten van automatisering voor het maken van afspraken, 
financiële administratie en voorraadbeheer door mevrouw W. van 
den Berg. Gezien de huidige generatie gewoon is om met een com-
puter aankopen te doen, afspraken te maken, is het aangewezen 
om mee te zijn met zijn tijd, vandaar deze info avond.
Het opstellen van:
ONLINE AGENDA / KLANTENFICHES
Besproken wordt: 
•  Wat is een “smart” agenda?
•  Het belang van een goede klantendatabase.
•  “De cloud” (het staat in de wolken geschreven), hoe werkt dat.
•  Financiële administratie
•  Voorraadbeheer
•  Waar moet je op letten als je zo’n pakket kiest?
•  Welke functies moeten er voor jou minimaal in zitten?
Wieneke geeft live een demo met de nodige uitleg.
Deze sessie is zeer interessant zowel voor de schoonheidsspecialis-
tes die reeds met een PC werken alsook voor diegenen die nog niet 
met een PC werken maar willen weten hoe dat in zijn werk gaat.

Waar:  C-Mine CRIB te GENK Winterslag;
 Evence Coppéelaan 91 - 3600 GENK

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

Te houden activiteiten: 
Door de zeer precaire toestand van het ogenblik is het bijna niet 
mogelijk om data vast te leggen voor onze studieavonden. We 
geven u wel enkele onderwerpen die we wensen in te richten.
= op aanvraag voorzien we opnieuw de afgelaste avond van 
Mevrouw Inge Deceuninck over” bindweefselmassage.”
•  We gaan ook in op een artikel dat in Hebe verschijnt over “Baby 

Spa” een schoonheidsspecialiste die dit voorziet in haar behan-
delingen wil graag haar ervaringen met u delen.

•  De allernieuwste lasers, hun werking en toepassingen worden 
door een deskundige onder de loep gehouden. 
Meer uitleg over deze onderwerpen zenden we u zodra we met 
zekerheid weten waar en wanneer ze kunnen doorgaan.

•  Na het lezen van Hebe zijn er waarschijnlijk nog vragen over het 
plannen van afspraken. Een hierin gespecialiseerd team zal u 
hierin thuisbrengen.
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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. 

VLAAMS-BRABANT
Mevr. G. Van Noten
Lennikseweg 31
1700 Dilbeek
 Tel.: 02/569 43 14 - gsm 0473/22 18 45  
E-mail: gerdvannoten@hotmail.com 

Gehouden activiteiten: 
Causale voetreflexologie
Causale voetreflexologie was een succes wat 
betreft uitleg en gevoel. We werden geconfron-
teerd met wat er zich allemaal afspeelt in ons 
lichaam. We konden kennis maken met onze 
emoties en onze gevoelige organen dit alles 
via onze voeten. We waren allen heel verbaasd 
dat onze voeten ons zoveel konden vertel-
len. Alle deelnemers kwamen aan bod om een 
korte behandeling te mogen ondergaan. Een 
geslaagde avond met zelf emoties.

Te houden activiteiten: 
• 23 maart 2022 - Bindweefselmassage 
Bindweefselmassage of Natural Face Lifting massagetechnieken 
zijn ontwikkeld door Inge Deceuninck. Met haar achtergrond als 
fysiotherapeute kent zij het lichaam en daarmee de werking van 
botten, spieren en bindweefsel als geen ander. 
Op deze avond zal Inge u heel wat technieken bijbrengen en hoe 
we hiermee aan de slag moeten gaan. Een avond om zeker niet te 
missen.

• Oncologische massage 
20 april 2022 - Dilbeek
30 maart 2022 - Kessel-lo
De kracht van massage bij kanker ligt in het bewust aanraken met 
aandacht, waarbij er even geen spraken is van therapeutisch of 
medisch handelen. Om dit op een verantwoorde en veilige manier 
te doen, is kennis noodzakelijk; kennis van de ziekte, de behande-
lingen en bijwerkingen. 'Maar wat is massage bij kanker? Waarom 
is het een specialisatie?' Jazmin Van Den Broeck zal ons hierover 
een deskundige uitleg en demonstratie kunnen geven.

• Deskundig advies 
11 mei 2022 - Kessel-lo 
Deskundig advies als voornaamste troef voor jou als beautypro-
fessional, benadert zowel de skills als de attitude van een suc-
cesvolle schoonheidsspecialist(e). Deze workshop van dokter Dirk 
Roosen heeft een degelijke,  theoretische basis. Dit alles wordt 
gebracht in een praktische sfeer met voorbeelden uit de leefwereld 
van de beautyprofessional. De inhoud en de oefeningen zullen bij-
dragen tot reële leermomenten, zowel voor de praktijk in het salon 
als voor het dagelijkse leven.

De cursussen gaan door in:
CC-Westrand (Lokaal 004) Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek en 
van 19.30 tot 22.30 uur.
Café de Curve (grote zaal) Baron A. de Becker-Remyplein 2, 
3010 Kessel-lo en van 19.30 tot 22.30 uur.

OOST-VLAANDEREN
Mevr. S. Leyten
 Tel.: 0477/54 32 54 
E-mail: sofieleyten@besko.be

Bij Besko Oost-Vlaanderen waait een nieuwe wind. Sofie Leyten, 
nationaal secretaris van Besko, neemt even het roer over. 
De ploeg is volop bezig een programma uit te werken en presen-
teren dit graag op Estetika Lente. Kom zeker langs op de Besko 
stand om kennis te maken. Samen staan ze klaar om jullie meer 
informatie mee te geven.

ONLINE OPLEIDINGEN
Gehouden activiteiten: 
• Op dinsdag 25 januari zaten een 30-tal beautyprofessionals 
geboeid achter hun scherm. Ze namen deel aan de online oplei-
ding “Personal Branding” met Katrien De Vlieger. Wat omvat 
branding en hoe giet jij jouw persoonlijke sausje daar bovenop? 
Troeven als uitstralen wie je bent en waar je voor staat. Maar ook 
een duidelijke boodschap brengen en je onderscheiden van ande-
ren. Laat zien dat jij een expert bent in je vak. 
Maar hoe bouw je een sterke personal branding op? Katrien 
toonde aan dat je via de SMS-methode jezelf en je instituut als 
een sterk merk kan neerzetten. We stonden stil bij zaken als “Welk 
uniek voordeel kan ik mijn klanten bieden – Wie is jouw ideale 
klant – Wat maakt je instituut uniek”. We leerden ook dat 80% 
van de aankoopbeslissing wordt gedreven door emotie. Personal 
Branding is zoveel meer dan wat je klanten zien. Het gaat er om 
hoe je hen laat voelen. Creëer een merk identiteit die 100% jij is 
en die deel je in al jouw communicatie en marketing. Zo word 
jij 100% zichtbaar. Dan zorgt uniformiteit voor herkenbaarheid 
overal, offline en online.
Uit de enquête blijkt alvast dat de deelnemers deze opleiding 
boeiend en vernieuwend vonden. Ze zijn zo gemotiveerd dat 
ze er allemaal mee aan de slag gaan. De inhoud en de boeiende 
manier van lesgeven zorgen ervoor dat ze deze opleiding zouden 
aanraden aan hun collega’s.
Ben je benieuwd naar wat Katrien allemaal te vertellen heeft dan 
kan je nog steeds inschrijven, via de QR-code, voor haar vol-
gende opleiding. Op 14 maart leert ze jullie werken met Canva. 
Heb je zin om deze opleiding te volgen, wil je graag met Canva 
aan de slag? Schrijf je dan snel in!

Te houden activiteiten: 
• 14 maart – Werken met Canva
Professionele visuals maken voor social media? Ga zelf creatief 
aan de slag met Canva: 
- Wat je met Canva allemaal kan: enkele belangrijke features
-  Hoe je makkelijk jouw huisstijl of branding toepast in jouw ont-

werpen
- Hoe je snel en efficiënt zelf templates maakt in jouw huisstijl
Volg de online sessie op om 19u30.

Mogelijkheid tot inschrijven via onderstaande QR-code.



Opleidingsvergoeding 
voor werknemers 
PC314 

OPLEIDINGSVERGOEDING
Volg je naschoolse, erkende cursussen? Dan word je finan-
cieel beloond door middel van de opleidingsvergoeding. 
Deze vergoeding ontvang je als tegemoetkoming voor jouw 
motivatie, onuitputtelijke passie en drang om elke dag bij te 
leren. Per erkende cursus die gevolgd wordt, ontvang je een 
effectieve geldsom de “De opleidingsvergoeding”.
 
Wie heeft recht op deze vergoeding?
Alle werknemers uit PC314 de haartooi, fitness of schoon-
heidszorgen kunnen gebruik maken van deze vergoeding. 
Dit geldt echter niet voor stagiairs, leerlingen (leercontracten) 
en werknemers met een IBO contract.

 
Wat moet de werknemer doen?

Het fonds van bestaanszekerheid erkent oplei-
dingsverstrekkers en hun opleidingen. Ga je 
naar een van deze erkende opleidingen?  
Laat dan zeker je aanwezigheid registreren 
zodat ze jouw vergoeding in orde kunnen 
brengen.
Aan het onthaal bij elke opleiding worden 

jouw gegevens (naam + rijksregisternummer + 
IBAN + handtekening) gevraagd bij de registra-

tie. Vul je deze niet nauwkeurig in, dan kunnen wij 
jou geen vergoeding garanderen. De opleidingsver-

goeding zal in de tweede helft van de maand die volgt 
op het bijwonen van de opleiding, worden uitbetaald.
 
Bedrag van de opleidingsvergoeding
Het bedrag van de opleidingsvergoeding hangt af van de 
duur van de erkende cursus. Bij een cursus van een halve 
dag (minimum 3 uur opleiding) ontvangt de werknemer 
37,50 € bruto. Bij een cursus van een volledige dag (mini-
mum 6 uur opleiding) bedraagt de opleidingsvergoeding 
75,00 € bruto. Het maximale bedrag aan opleidingsvergoe-
dingen dat de werknemer per kalenderjaar kan ontvangen, 
bedraagt 750,00 € bruto. 
 
Cursussen vinden!
Deze website, www.fbz-pc314.be, is voor jullie ontworpen 
om op een duidelijke en interactieve manier naar cursussen 
te zoeken - en uiteraard die te vinden die het beste bij jou 
past. Je vindt er bovendien alle nodige informatie over waar, 
wanneer en hoe de cursus zal worden gegeven.
 
Aanmelden op de website
Je kunt als werknemer op deze website gratis een login 
aanvragen om zo hun historiek van gevolgde vormingen te 
raadplegen. Geen verplichting, maar wel een handige tool!
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Wie is mijn klant en wat wil zij? 

Heb jij je al eens afgevraagd op welke behoefte van jouw 
klant jij een antwoord biedt? En heb je al eens stilgestaan 
bij de vraag welk jij antwoord jij WIL bieden? 
Hoe beter we weten wie onze klant is en waarom ze bij ons 
komt, en hoe concreter we vastleggen welk antwoord wij 
willen bieden, hoe gemakkelijker we de juiste nieuwe klan-
ten kunnen zoeken die hetzelfde willen. In het ideale geval 
heb je die al, of anders ga je ernaar op zoek. 
Het leuke is dat jij kan bepalen wie je klant is, of zal 
worden. 

Stel je je ideale klant voor, en ga die ook in je geest creë-
ren. Je linkt daaraan alle relevante kenmerken: haar budget, 
tijd, hobby’s, haar interesses, wie is haar man, … alles wat 
je maar kan bedenken. Hiermee breng je de doelgroep tot 
leven, je creëert als het ware een tastbare klant. En je stemt 
je communicatie erop af. Een opstartend instituut zegt dik-
wijls: “ik weet niet welke klanten mijn instituut gaat aantrek-
ken”. Fout: JIJ bepaalt welke klanten je instituut aantrekt, 
en niemand anders. 

Je oogst wat je zaait. 

Jouw huisstijl, jouw menu, online & offline communicatie, 
etalage … allemaal dragen ze bij aan het beeld dat de con-
sument zich vormt van jouw zaak. 
Aan jou om ervoor te zorgen dat dit overeenkomt met wat 
je wil bereiken met je zaak, en welke klanten je daarvoor 
nodig hebt. 

Als ik mocht kiezen, dan zou ik … kiezen! 

Stel jij jezelf de vraag wat je wil doen, hoeveel je wil 
werken, hoeveel je wil verdienen? Want dat is de basis van 
ons business plan. En dit bepaalt de keuzes die we moeten 
maken. Je kan nu eenmaal niet voor iedereen een toege-
voegde waarde zijn. Sommige klanten kan je dan ook niet 
(meer) helpen. En dat is ook ok. Jij hebt als eigenaar van 
een zaak het recht – en de plicht – om te bepalen welke 
diensten en producten je wil aanbieden. 
 

COLUMN
Met meer dan 20 jaar 
 ervaring in de beauty sector, 
in zowel schoonheid,  verkoop 
als marketing, deelt Sophie 
met ons haar ervaringen 
en probeert ze beauty & 
 business meer naar elkaar te 
laten toegroeien. 
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Opiniestuk: medische pedicure
“Mijnheer, zijn wij medische pedicure?” Een vraag die bij leer-
lingen en afgestudeerde schoonheidsspecialisten (m/v/x) leeft, 
vooral als zij zich (al dan niet uitsluitend) toeleggen op voetver-
zorging in al haar facetten. Een vraag die ook ingegeven wordt 
door het feit dat sommige mutualiteiten een bewijs van oplei-
ding tot ‘medische pedicure’ eisen om gedeeltelijke terugbeta-
ling aan een segment van hun cliënteel mogelijk te maken. 
Ze dwalen. Er bestaat geen officiële opleiding tot medische 
pedicure. Wie zegt deze wel aan te bieden, dwaalt eveneens, 
want pedicures mogen geen medische handelingen stellen. 
Dat mogen artsen, dokters of doctors in de geneeskunde in 
de eerste plaats en bij uitbreiding verpleegkundigen met de 
juiste diploma’s. Uiteraard mogen ze het leven van hun cliën-
ten wel veraangenamen door het verwijderen van eelt, eeltpit-
ten, eksterogen, het groeitraject van een ingegroeide nagel 
aanpassen zodat dit euvel ook verdwijnt. Allemaal handelingen 
waarvoor zij een degelijke opleiding genoten en die door som-
migen onterecht als “medisch” worden omschreven, omdat 
ze lichtjes afwijken van een ‘gewone’ voetverzorging, lees het 
knippen en vijlen van de nagels, eventueel lakken erbij. 
Verder is het beroep van pedicure niet (meer sinds maart 2017) 
beschermd in België. Iedereen mag zich pedicure of zelfs 
medische pedicure noemen, zolang men geen medische han-
delingen stelt, is men wettelijk gezien in orde. De degelijkheid 
van de opleiding zal bepalen in hoeverre de uitvoerder van het 
beroep de gevraagde taken tot een goed einde brengt. Na een 
korte, oppervlakkige opleiding zal de pedicure nog wel in staat 
zijn nagels te knippen, vijlen en te lakken, maar ik zou hen niet 
direct een bistouri-mes toevertrouwen om overtollig eelt weg 
te snijden of een eeltpit te verwijderen, laat staan de groeiwijze 
van de nagelplaat aan te laten passen door middel van een 
nagelbeugel. 

Gelukkig is er uw beroepsvereniging die het kaf van het 
koren scheidt. Alleen schoonheidsspecialisten/pedicu-
res (m/v/x) die een erkende opleiding genoten, mogen en 
kunnen er lid van worden. Wie niet over de juiste bewijzen 
van opleiding beschikt kan dit niet. Een erkenning door de 
beroepsvereniging moet voor het cliënteel zeer geruststel-
lend zijn én het is een bewijs van degelijke vorming. Ook de 
Belgische Vereniging Voor Gespecialiseerde Voetverzorgers 
en de Belgische Unie voor Podologen en Gespecialiseerde 
Voetverzorgers geven een kwaliteitslabel aan voetverzorgers 
die voldoen aan duidelijk bepaalde voorwaarden. Dit kunnen 
we alleen maar toejuichen. 
Wel erkend in België is het beroep van podoloog. Wie die 
titel wil voeren, moet hogere studies gevolgd hebben in de 
juiste richting. (Bachelor podologie bv.). De nadruk ligt bij een 
pedicure op esthetiek, bij podoloog op verzorging. Zij mogen 
onderzoeken en behandelingen uitvoeren ter hoogte van het 
voet- en enkelcomplex. Hun werkgebied bestrijkt een veel 
ruimer veld dat dit van de pedicure. In de feiten zijn ze com-
plementair, een pedicure kan voor bepaalde behandelingen 
doorverwijzen naar een podoloog, maar de omgekeerde bewe-
ging kan ook gemaakt worden. 
De overheid heeft blijkbaar ook de lacune tussen pedicure en 
podoloog opgemerkt, want de Federale Raad voor de para-
medische beroepen en de Technische Commissie voor para-
medische beroepen hebben (op vraag van de minister Maggie 
De Block) een advies in de vorm van een rapport aan deze 
minister van volksgezondheid ingediend betreffende de podo-
loog en de voet-hygiënist. (21 april 2021). Zoals het advies 
er nu uitziet, zou m.i. het begrip “medische pedicure” gedekt 
worden door de (voorlopige?) benaming voet-hygiënist. Daar 
waar de opleiding tot podoloog zich op het bachelorniveau 
bevindt, zou de opleiding tot voet-hygiënist zich op het niveau 
van graduaatsopleidingen in het hoger beroepsonderwijs situ-
eren (het vroegere HBO5). Zij worden ook gevolgd aan een 
hogeschool (sinds academiejaar 2019-2020) en bevinden zich 
qua niveau dus tussen het secundair onderwijs op niveau 4 
en de professionele bachelors op niveau 6. De opleiding zou 
theoretische en praktische delen bevatten van minstens 1050 
uren in totaal. Vraag die wel nog gesteld moet worden: werken 
deze “voet-hygiënisten” met een Riziv-nummer? Zo ja, welke 
behandelingen worden dan (gedeeltelijk) terugbetaald door de 
ziekteverzekering? Het kan niet de bedoeling zijn dat cliënten 
bij een voet-hygiënist een deel van de behandeling van bv. 
correctiebeugel terugbetaald krijgen en bij een ‘gewone’ pedi-
cure niet. 
Het aansluiten bij een vakvereniging die zich inzet voor de 
leden (de websites en andere sociale media van deze vereni-
gingen informeren u hierover zeer degelijk) is onontbeerlijk. 
Ga alleen maar eens na wat uw beroepsvereniging tijdens de 
coronacrisis voor haar leden betekend heeft. Zij volgen tevens 
de rapporten, adviezen… op en strijden voor uw belangen. 
En hoe meer leden zulke vereniging heeft, hoe sterker zij staat 
in de onvermijdelijke onderhandelingsposities met bv. de over-
heid. Misschien toch eens iets om over na te denken, als u 
nog geen lid bent… 

Guy Lehaen
Senior writer
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Kopen is emotie
People don’t buy what you do, 
but why you do it.

Laat je niet misleiden, mensen kopen vanuit 
hun emotie. 

Door je “why” helder te hebben, kan dit je 
helpen om je successen te behalen.

•  Je kan beter beslissingen nemen. Je maakt keuzes 
vanuit je hart, je kern, je essentie.

•  Je kan mensen inspireren en overtuigen: wanneer 
mensen heel goed begrijpen waarom je doet wat je 
doet – en hetzelfde geloven als waar jij in gelooft, zijn 
ze eerder geneigd om klant bij je te worden.

•  Je vertelt jouw verhaal

Hoe vanuit je “why” communiceren?

Vaak als we communiceren naar klanten toe, zullen we 
vertrekken vanuit wat we doen. Je komt bij wijze van spreken 
direct met de deur in huis gevallen. Maar iedereen is zo goed 
geïnformeerd. We kunnen alles op zoeken en kennen de feiten. 
Waarom moeten ze nog bij jou kopen? Omdat jij hen iets unieks 
aanbiedt, jij laat hen iets beleven, iets voelen. Zij willen het 
resultaat ervaren dat jij hen kan geven. Daarom is het belangrijk 
om die “why” mee te nemen in je communicatie. 

Denk eens na over wat je klanten voelen als ze bij jou 
geweest zijn. Voelen ze zich relaxed? Voelen zij zich meer 
zelfzeker? Voelen ze zich goed in hun vel? Wat is het dat 
jij hen laat voelen door de behandelingen die je aanbiedt? 
En communiceer dit ook op je website, je sociale media, 
je brochures,… Creëer een beeld dat ze zich kunnen 
visualiseren en voelen.

Hoe kan jij je “why” vinden, maak eens deze oefening:

1. Wat wakkert het vuur in je aan? Waar ligt jouw passie?
2. Wat raakt jou zo erg dat je er iets aan wil doen?
3. Wat denk je dat mensen over je zeggen?
4. Wat denk je dat je klanten over je instituut zeggen?

Start altijd met je “why” want dat is hetgeen je drijft, 
waarvoor je wakker wordt en waar je passie ligt. Laat je hart 
spreken en volg deze.

Jasmine Aerts
Marketing Director Blooming

Voor meer informatie kan je terecht op 
www.bloomingconsultancy.com
Facebookpagina @bloomingconsultancy
Instagram @blooming_coaching_consultancy
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Over Micheline en Jasmine

Micheline en Jasmine zijn een moeder-dochter 
duo die coaching en consulting combineren. 
Micheline verdiende afgelopen 30 jaar 
ruimschoots haar sporen in de cosmeticasector. 
Ze stimuleert vrouwen om te geloven in hun 
capaciteiten, hun eigen talenten te ontdekken en 
te gaan voor leiderschap en ondernemerschap. 

Als coach deelt ze haar businessinzichten op een unieke, eigenzinnige en 
inspirerende manier. Jasmine is opgegroeid in de beauty-wereld en kent als 
geen ander de noden van de schoonheidsspecialisten en klanten. Zij staat 
voor een persoonlijke aanpak en begint vanuit jouw passie, je verhaal en 
trekt dit op een consistente manier door naar alles: acties in het instituut, 
sociale media, je nieuwsbrief,… Samen zijn Micheline en Jasmine een enorm 
krachtig duo om jouw zaak naar een hoger niveau te tillen met daarbij nooit 
jou en je balans uit het oog te verliezen. 



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

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

De nieuwe JETSPRAY LCD BLACK by NWT Germany
verkrijgbaar met 4 verschillende motoren (vanaf €1655 + btw)

Officiële verdeler en technische dienst na verkoop voor België 

JETSPRAY 
LCD BLACK

PODOLOGIE

www.intermedi.be
� Pedicure △ Freesapparaten

PDL 40

PD 30

Pododent 1

PX65 NBXN

Bezoek onze stand op de beurs!
Visitez notre stand sur le salon!

19 - 20 - 21
maart 2022
Brussels Expo

Hebe_estetika_jetspray_advertentie_2022.indd   1Hebe_estetika_jetspray_advertentie_2022.indd   1 28/01/22   14:5428/01/22   14:54
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Huidproblemen bij een donkere huid
sectorconsulent, Gabriëlla De Taeye

onschuldige pigmentverschuiving komt vaker als reactie op 
een ontsteking, irritatie en/of na krabben. De pigmentcel 
(melanocyt) is en immuun cel die door overprikkeling over-
actief is met een pigmentverschuiving als gevolg.

Andere mogelijke oorzaken van pigmentverschuivingen 
zijn:
•  Bij het gebruik van te veel anti-aging producten, waarbij de 

fibroblast over reageert.
•  Acné-producten die uitdrogen en leiden tot hypopigmentatie.
•  Irriterende middelen, zoals lokale retinoïden en benzoylper-

oxide.

Behandeling:
1. Het is in eerste instantie belangrijk om de vochtbalans 

en de huidbarrière te herstellen. Dit kan je doen door een 
hydraterende behandeling te combineren met het dage-
lijks gebruik van aangepaste producten. Hydratatie van 
de huid is een constante tijdens de hele behandelingsfase 
(meestal ook na behandeling).

2. Daarna werk je lichtjes op de pigmentatie met een chemi-
sche peeling. Bv Amandelzuur peeling, deze is de meest 
veilige om mee te starten.

3. Medische LED-Lichttherapie is de volgende stap bij huid-
verbetering en huidherstel het rode licht van deze lamp 
werkt op het herstel van zenuwstelsel en zorgt voor een 
egalere huidskleur.

4. Tenslotte wordt de huid verder behandelt door de huid 
zelf aangepaste behandelingen. 

Tips!
•  Een goede zonprotectie is essentieel!
•  Soms is een behandeling van onderliggende huidaandoe-

ning genoodzaakt om verder pigmentatieverschil te stoppen.

Acne en acne littekens 
De oorzaken van acne en acne littekens bij donkere huid zijn 
vaak dezelfde als bij de lichte huid zoals de voeding (vette, 
suikers, koolhydraatrijk, alcohol), hormonale verschuivin-
gen… Slecht werkende huidbarrière functie of bij het slecht 
herstellen van de huid bij wonden, het gebruik van foutieve 
producten en behandeling en stress.
Mensen met een donkere huid hebben na acne een groter 
risico op post-inflammatoire hyperpigmentatie en keloïdvor-
ming. 
‘Pommade-acne’ is een vorm van acne die met name 
optreedt bij mensen met een negroïde huid, als gevolg van 
comedogene haarmiddelen die gebruikt worden om het haar 
glad te maken: in de haargrens ziet men multipele gesloten 
comedonen.

Behandeling:
1. Chemische peeling met amandelzuur nadien salicylzuur 

(werkt op actieve bacterie) 
2. Nadien blauwe led therapie dood de bacteriën en heeft 

een anti-inflammatoire aanpak
3. Vervolgens roodlicht voor wondgenezing (medisch led 

enkel). 
4. Aangepaste behandeling volgens type acne of puistjes.
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Huidproblemen zijn verschillend bij de Kaukasische, dan 
bij mediterrane, Aziatische, negroïde en gemixte huidtype. 
Vooral bij de laatste huidtypes, zogenaamd de donkere type, 
presenteren de huidproblemen zich anders wegens een 
andere huidsamenstelling. De donkere huid is minder door-
laatbaar en heeft een hoge verdamping via de huid dit heeft 
tot gevolg dat de huid snel droog aanvoelt en schilfert. 
De cohesie tussen de opperhuidcellen onderling, met name 
in de hoornlaag, is in de donkere huid groter dan in de lichte 
huid. 

De meest voorkomende huidproblemen bij de donkere 
en gemengde huid zijn:
• hyperpigmentatie 
• Hypopigmentatie 
• Littekenvorming, keloïd 
• Extreme droge huid en eczeem
• Jeukende huid 
• Schilferige huid 
• Acné en acné littekens
• Onzuivere huid 

Door een te kort aan zonlicht komen deze problemen 
meestal voor. Vandaar dat vitamine D supplement sterk aan-
geraden is. Ook zorgt het Belgisch-klimaat voor verstoring 
van de donkere huid. Zo is er meer kans op verstoppingen, 
vochtarme huid, eczeem, gevoelige huid, pigmentvlekken 
(actieve melanocyt) littekenweefsel (actieve fibroblast) en 
meer kans op ingegroeide haren en ontstekingen. In het land 
van oorsprong merk je dat deze problemen amper tot zelden 
voorkomen. 

We bespreken de 3 meest voorkomende huidproblemen:

Hyperpigmentatie
Bij de donkere huid kan makkelijk een pigmentverschuiving 
ontstaan, waardoor er donkere (hyperpigmentatie) of lich-
tere (hypopigmentatie) huidverkleuring kan ontstaan. Deze 
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Tips!
•  Vermijden uitdrukken van comedonen met een comedo-

nendrukker om littekenvorming en onderhuidse versprei-
ding van ontsteking tegen te gaan. 

•  Neem de oorzaak weg (de actieve bacteriën)
•  Verdun de hoornlaag met lysing en nadien chemische 

 peeling. Door de PH-waarden van de huid waarden met 
salicylzuur naar 5,4 te brengen.

Extreem droge huid 
De donkere huid is minder doorlaatbaar en heeft een hoge 
verdamping via de huid met als gevolg dat de huid snel 
droog aanvoelt en schilfer. Een klimaat met weinig zon zorgt 
ook voor de droogte van de donkere huid. 

Andere oorzaken zijn:
• Het gebruik van foutieve producten en behandelingen die 

uitdrogen (bv. Acné behandeling)
•  Te veel merken door elkaar gebruiken of verkeerd volgorde 

of combinaties van producten.
•  Te weinig talgproductie
•  Vochttekort; meer trans epidermaal (waterverlies) door 

minder ceramiden.
•  Gelaat en lichaam reinigen met talkrijk water werkt ook 

uitdrogend voor de huid

Behandeling: 
•  Het voornaamste is om de vochtbalans te herstellen en af 

te werken met vetten beschermt de huid en houdt deze 
ook soepel.

•  Afsluiten met SPF50 zodat het vocht goed in blijven en 
houdt de houd mooi soepel

•  Talg stimuleren 
• Zuurgraad herstellen
•  En huid barrière herstellen

Nazorg thuis:
•  Dagelijks reinigen, met hydrofiele olie of melk en nadien 

toner
•  Hydraterende maskers, zeker 3 keer per week (liefst meer)
•  Serums (met vochtvasthoudende ingrediënten) onder de 

crème 2 keer per dag

Extra tips voor de donkere huid!
•  Vermijd om te scrubben met een korrel , wel met een 

microfiber washandje en dagelijks, zachte reiniging. 
Lysing (enzymatische peeling) of kruidenpeeling zijn ook 
aangeraden.

•  Vermijd het gebruik van vapozone, dat gaat de huid te fel 
verdunnen en gevoelig maken.

•  Maak steeds gebruik van goed hydraterende en vocht 
inbrengende producten op basis van Hyaluronzuur, 
als eerste stap en vervolgens producten op basis van 
vetten(paraffine) of vasiline.

•  Voedingssupplementen Vitamine D helpen om de huidcon-
ditie te verbeteren. 

•  Elke dag SP50 aanbrengen tegen hyperpigmentatie
•  De huidconditie kan verschillend zijn op andere lichaams-

delen, zelfs in het gelaat. Vandaar het belang om de huid 
goed te analyseren per lichaamsplek.

•  De wondgenezing is veel trager bij donkere huid. Daarom 
moeten de behandelingen aangepast worden. Begin eerst 
met een lage percentage in zuren en bouw zo je behande-
lingen op tot je het gewenst resultaat krijgt. 

Met dank aan Jazmin Van den Broeck van Jazmin’s Beauty 
salon voor haar tips.

Bronnen:
-  www.blackandbrownskin.co.uk/mindthegap
- www.medicalnewstoday.com/articles/skin-conditions-in-black-skin
-  www.huisarts-migrant.nl/donkere-huid-algemeen/#:~:text=Bij%20

een%20huidziekte%20in%20de,eczeem%2C%20psoriasis)%20
bij%20lichenificatie.

-  www.huidarts.com/huidaandoeningen/donkere-huid/
-  huidtherapiezuid.be/gelaat-medisch/donkere-huid-dark-skin
-  www.mednet.nl/nieuws/niet-alleen-medisch-kijken-naar-donkere-huid/
-  sante-medecine.journaldesfemmes.fr/faq/6480-blanchiment-de-la-

peau-effets-secondaires-des-produits
-  hivancommunity.com/2020/12/04/colorisme-dermatoloog-over- 

negatieve-effecten-van-blekende-producten/
-  www.treatwell.nl/behandeling/led-lichttherapie/



ONZE CSA KITS IS ALLES WAT U NODIG HEEFT OM

DIT JAAR BEAUTIFUL SKIN FOR LIFE TE BEHALEN.

Ontdek meer op medik8.be

VITAMINE C PLUS SPF VOOR OVERDAG, VITAMINE A VOOR IN DE AVOND
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Nieuws uit de bedrijven
GEAVANCEERDE LASERONTHARING 
THERAPEUT ONLINE CURSUS 
Deze specialisatiecursus laat je elk geheim ontdekken dat 
er te weten valt over laserontharing. Word de specialist in 
laserontharing in je gemeenschap.
Deze cursus vereist geen vooropleiding in geneeskunde om 
bij ons te kunnen studeren. 
We verwelkomen studenten van alle niveaus, of je nu 
helemaal opnieuw wilt beginnen, of momenteel als 
therapeut werkt en je kennis en vaardigheden wilt vergroten.
Cursusmodules
•  De wetenschap achter lasertherapie
•  Laserveiligheid
•  Haarbiologie
•  Ontharen in de praktijk
•  Controlelijsten en meer
Voor meer informatie bezoek onze 
website: 
https://lasercollege.be/definitief-ontharen-met-laser-en-ipl/ 
of bel met onze cursuscoördinatoren op 011 92 03 45. 
www.lasercollege.be – info@lasercollege.be – 
GSM 0488 428 609

HIGH PROTECTION SUN POWDER SPF50 
Zoek je effectieve 
zonbescherming en wens 
je een goede dekking? 
Dan is de High Protection 
Sun Powder met SPF50 
iets voor jou. Een natuurlijk 
matterende poeder 
foundation zorgt voor 
een frisse teint dankzij 
de optimale kleur en 

microdeeltjes die het licht reflecteren waardoor fijne lijntjes 
en onvolkomenheden minder zichtbaar worden. Bovendien 
absorbeert het overtollig talg. Geschikt voor alle huidtypes, 
maar vooral voor de vette en gecombineerde huid. 
Meer info:
Primmo Beauty Services
Dagmoedstraat 117 - 9500 Geraardsbergen - +32 54 41 46 16 
info@artdecobelux.com
Volg ons op Facebook en Instagram

BLUE JEANS ARE TIMELESS 
Jeans zijn cult en altijd 
trendy. Onze nieuwe 
trendlook BLUE JEANS 
ARE TIMELESS is een 
eerbetoon aan jeans. 
Het oogschaduw palette 
combineert glanzende 
en matte tinten die je 
perfect met elkaar kan 
combineren. Bovendien 
komt het oogschaduw 
palette in een trendy jeans 
look. Wens je de ooglook 

diepte te geven? Gebruik dan de nieuwe Soft Eye Styler voor een 
natuurlijke smokey eye look. Werk de look af met een bijpassende 
matte lipstick!
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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 dat op uw lidkaart staat.)

OVER TE NEMEN 
“Het Schoonheidshuisje” gelegen te Houtem, Vilvoorde. 
Over te nemen: klantenbestand, meubelen en toestellen.

De huur van het pand bedraagt € 540
Prijs: 13 000 euro.
Tel. 0496 95 08 95

in 2, 3 of 4 jaar technisch secundair onderwijs
na studies SO - bijkomend diploma - in 20u/week

Nieuwe richtingen vanaf schooljaar 2021-2022: 
derde jaar haar- en schoonheidsverzorging (BSO)

derde jaar wellness en lifestyle (TSO)

aangezichtsverzorging

lichaamsverzorging

epilatie

make-up

voetverzorging

manicure

School voor 
schoonheidszorgenss

Koninklijkelaan 9, 2600 Berchem - Tel. 03 / 230 03 84
www.denisegresiac.be
info@denisegresiac.be

 

de opleiding die de norm is in de 
schoonheidssector

Plantaardige oliën

A World of Oils …
voor al uw 
massages!

www.aworldofoils.com
info@aworldofoils.com



Neolabo is de nieuwe
exclusieve verdeler van  

ArtDeco make-up

ACTIE  
 
      
  

+32 9 364 51 10 - info@neolabo.be  
www.neolabo.be

FEEL
THE JOY
OF

beauty

-20%
bij aankoop van minimum  

€ 500 aan ArtDeco  
make-upproducten.  

Actie geldig tot 28 maart 2022.

Contacteer jouw Neolabo coach,  
Liselotte Careme, voor een  
afspraak of voor meer info:  

liselotte.careme@neolabo.be  
+32 495 94 79 85



K laar voor een succesvol partnership? 
 Ga naar: W W W . C A R E P E R S O N A L B E A U T Y . B E / P R O F E S S I O N A L

+ BEREKEN JOUW MOGELIJKE EXTRA OMZET ALS CARE BEAUTY CENTER

+ WAT IS DE TOEKOMST VAN DE SCHOONHEIDSSALONS?

+ WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

+ HOE KAN JIJ PARTNER WORDEN?

De mogelijkheden bespreken?  
C O N T A C T E E R  S O P H I E  ( Ve r a n t w o o r d e l i j k e  C a r e  B e a u t y  C e n t e r )  
op het nummer +32 (0) 9 337 70 20 of via info@carepersonalbeauty.be  

word  P A R T N E R 
V A N  C A R E  B E A U T Y  C E N T E R
Het Care Beauty Center Concept is uniek en zorgt voor trouwere klanten, 
voor zowel verzorging als producten. Wij bieden nu de kans aan professionele 
schoonheidssalons om hun winst te verhogen. 

D E Z E  S C H O O N H E I D S I N S T I T U T E N  K O Z E N  A L  M E T  S U C C E S  V O O R  C A R E !
O P E N :  A N T W E R P E N  -  W E T T E R E N  -  H A R E L B E K E  -  S I N T - M A R T E N S - L A T E M  -  V O S S E L A A R  -  B E V E R E N  - 
H E U S D E N  -  B R U G G E  -  B I S S E G E M  -  D E N D E R H O U T E M  -  Z E L E  |  C O M I N G  S O O N :  S T A V E  |

‘Ik ben Skin Coach van mijn klanten, maar dankzij mijn samenwerking met Care heb ik zelf ook een coach. Meer dan één zelfs: elke week  
heb ik een call met businesscoach Sophie en collega Skin Coach Sylvie, waarbij we samen overlopen hoe de zaken lopen. Op dat moment  
kan ik al mijn vragen stellen en mijn collega’s helpen en inspireren mij. Wat voor mij ook een enorme hulp is, is dat de marketingcampagnes  
en Facebook-advertenties centraal worden geregeld. Computers en ik, dat is geen goede match, maar dankzij het team van  
de Care-marketing en IT, hoef ik me daar ook niet mee bezig te houden. Het is fijn om zo’n hecht team achter mij te hebben.’

+ VERDIEN MEER DOOR ANDERS TE WERKEN, NIET MÉÉR

+ GENIET VAN EEN BETERE WORK-LIFE BALANCE

+ GROEI DOOR BUSINESS EN MARKETING COACHING

+ EXCLUSIVITEIT IN JOUW REGIO

Verdubbel 
je inkomsten 

 IN JOUW SCHOONHEIDSSALON

SOFIE, CARE SKIN COACH HARELBEKE

“


