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Beste schoonheidsspecialist(e), 

Warm, warm … heet! Zo zullen we ons deze zomer herinneren.
Vorig voorwoord waren we, na een kwakkel lente, nog vrij 
pessimistisch over de komende zomer. Meer en meer beginnen 
we te beseffen dat er wel degelijk een opwarming van het 
klimaat aan de gang is, alleen zijn we nog zeer onzeker over de 
oorzaken. We vergeten soms dat er, aan de hand van 
geschriften, tekeningen en schilderijen maar ook van 
archeologische vondsten, vroeger heel wat ups en downs in 
het klimaat waren wat temperatuur en neerslag betreft. 
Gelukkig kijken schoonheidsspecialisten slechts naar de 
volgende seizoenen om bij te blijven met de nieuwe trends en 
zich in de verzorgingen hieraan aan te passen. Door de Estetika 
beurzen trachten wij hen daarin bij te staan. Vanaf de eerste 
beurs was het hoofddoel van Besko, de schoonheids-
specialiste (en uitoefenaars van deelberoepen in de sector) 
zoveel mogelijk informatie te bezorgen om degelijk handel te 
drijven en hun salon uit te rusten met de geschikte apparatuur 
en aangepaste, trendy, maar verantwoorde, cosmetica en 
apparatuur. Ons professioneel leven krijgt weer een nieuwe 
impuls. Heel wat dames zijn door de vele dagen zon vergeten 
dat zij misschien te lang hebben genoten van haar stralen.
Naast een mooie kleur hebben zij er dikwijls een zeer droge 
huid aan over gehouden, die schoonheidsspecialisten, 
gelukkig, effectief kunnen verbeteren. Het is het moment om 
onze klanten erop te wijzen dat zij, wanneer we duidelijk 
“letsels” ontwaren best even de dermatoloog raadplegen. 
We bereiden ons ook stilaan voor op herfst en winter, sneller 
dan u vermoedt zullen zij zich aankondigen. De komende 
Estetika zal zich qua make-up kleuren en producten zeker 
daarop richten en de talrijke standhouders zullen u zeker hun 
visie op de trends meedelen. Het is aan u, de professionals, 
om af te wegen wat uw klanten zullen verkiezen en wat voor 
hen best zal zijn. Iedere schoonheidsspecialiste heeft hiervoor 
feeling, verworven door haar 
opleiding en haar contacten in 
het salon. Zo kan ze haar 
aankopen sturen. Vergeten we 
ook, in deze periode, niet dat 
de klant zich spiegelt aan u. 
Zorg ervoor dat ook uw huid, 
zo nodig, opnieuw in orde is.
Ik wil u andermaal wijzen op de zeer interessante lezingen die 
de verschillende provincies u aanbieden. Naast kennis van de 
markt hebben ook wij, constant, opleiding nodig om 
verantwoord de geschikte behandelingen te voorzien. 
Leven wij niet in een wereld van constante verandering?
Tot op Estetika en nog veel succes in uw beroep.
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Dermato-cosmetische noden 
van gevoelige huid
Daniël De Backer, cosmetoloog

Over het algemeen is het gelaat gevoeliger dan het lichaam. 
Huidgevoeligheid kan ook rasgebonden of genetisch bepaald 
zijn.

3. Oorzaken
De hoofdoorzaak van een gevoelige huid is een verminderde 
barrièrefunctie van de hoornlaag, waardoor allergenen, bacte-
riën en toxinen in de huid kunnen dringen en ontstekings- en 
immunologische reacties uitlokken. Een optimaal gestructu-
reerde hoornlaagbarrière is het ideale schild tegen dergelijke 
ongewenste invasies. De hoornlaagbarrière is een complex 
geïntegreerd netwerk van hoornlaagcellen of corneocyten en 
intercellulaire lipidendubbellagen (fig. 1). De proteïnen in de 
corneocyten vormen de hydrofiele component van de barri-
ère, met filaggrine als sleutelmolecule, waaruit zich de NMF-
bestanddelen ontwikkelen. De lipiden zijn het lipofiele bastion 
van de barrière, samengesteld uit ceramiden, vetzuren en 
cholesterol. Een gevoelige huid heeft een tekort aan deze 
lipiden, vooral aan ceramiden, de meest vitale moleculen van 
de barrière. Ceramiden hebben niet louter een geïntegreerde 
beschermende functie, maar spelen ook een essentiële rol in 
verschillende vormen van intercellulaire communicatie. Het 
laag ceramidengehalte bij droge gevoelige huiden veroorzaakt 
hyperproliferatie van de keratinocyten in de epidermis, zodat 
hun transepidermale transit in extreme gevallen abnormaal 
snel verloopt. In extreme gevallen bereiken de gedifferenti-
eerde keratinocyten de hoornlaag reeds na 4 of 5 dagen, daar 
waar de normale transit zich in 30 dagen voltrekt. Atopische 
dermatitis (AD) is de extreme conditie van gevoelige huid die 
genetisch bepaald is (fig. 2). AD uit zich bij erfelijk voorbe-
schikte personen in een snel optredend erytheem en eczeem. 
Deze vorm van overgevoeligheid berust op een reactie tussen 
bepaalde allergenen en een bijzondere soort tegen deze aller-
genen gerichte antistoffen. Bij deze allergische reactie komt 
er op de contactplaats van het allergeen histamine vrij, dat als 
directe oorzaak van de klachten wordt beschouwd. Atopische 
dermatitis is een van de meest voorkomende problemen bij 
kinderen.

‘‘De huid...! Als dun omhulsel van het lichaam 
onttrekt ze ons intern milieu aan de perturbaties 
van de externe wereld waarin we leven. 
Zij onthult zich aan alle blikken en vertoont zich 
onder duizenden diverse aspecten. Zij heeft te
allen tijde de aandacht getrokken van de wereld 
en van zijn geneesheren, parfumeurs, kappers en 
schoonheidsspecialisten.’

Dr. Paul Blum, dermatoloog1

1. Toenemende frequentie
Het fenomeen van gevoelige huid neemt volgens betrouw-
bare bronnen in crescendo toe. Men schat dat tegen 2020 het 
aantal personen met gevoelige huid tot meer dan 50 % van de 
populatie kan oplopen. Het cosmetologisch onderzoek heeft 
zich dan ook in de loop van de jaren meer en meer toegespitst 
op de ontwikkeling van specifieke verzorgingsproducten met 
actieve bestanddelen die individueel en meestal in synergie de 
diverse aspecten van gevoelige huid remediëren.

2. Kenmerken
De huid is een dynamisch orgaan dat zich permanent herstruc-
tureert en door middel van goed uitgebalanceerde processen 
een functionele hoornlaag vormt, die bescherming verleent 
en weerstand biedt. Deze balans kan echter snel worden 
verstoord, zelfs bij mensen met een ogenschijnlijk ‘normale’ 
huid. Individuen met een gevoelige huid ondervinden hierbij 
een verminderde of verhoogde respons op externe of interne 
prikkels, zodat er snel een ontaarding van de huidconditie 
kan plaatsgrijpen. Deze uit zich in de vorm van subjectieve 
onzichtbare reacties zoals jeuk, prikkeling, branderig of ste-
kelig gevoel en objectieve zichtbare irritatieve en allergische 
reacties zoals droogheid, erytheem en eczeem. Het fenomeen 
van de gevoelige huid is complex en de persoonlijke percep-
tie van huidgevoeligheid stemt niet noodzakelijk overeen met 
klinische bewijzen, waardoor een gevoelige huid moeilijk te 
definiëren valt. Men heeft daarom een werkdefinitie geformu-
leerd, die een consensus vormt voor wetenschappers en ver-
bruikers. Volgens deze definitie is een gevoelige huid ‘een huid 
die gemakkelijk geïrriteerd geraakt door omgevingsfactoren 
en/of topisch aangebrachte producten’. In principe kan iedere 
huid gevoelig zijn, maar in de meeste gevallen is een gevoelige 
huid een droge huid, die ruw en broos is en vlug rood wordt. 

Een gevoelige huid is 
door haar falende barrière 
vatbaar voor ontstekingen 

en verhoogde neurosensitiviteit
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de ontwikkeling van zenuwcellen promoten. Wanneer zenuw-
cellen door irritanten of allergenen worden geactiveerd, gaan 
ze specifieke neuropeptiden afscheiden, die via cytokinen 
in wisselwerking treden met de immuuncellen van de huid, 
zoals Langerhanscellen, waardoor neurogene ontstekingen 
ontstaan.2

4. Dermato-cosmetische verzorging
Bij de ontwikkeling van cosmetica houdt men vanzelfsprekend 
de huidtolerantie steeds hoog in het vaandel. Dit geldt logi-
scherwijs in overtreffende trap voor gevoelige huid, waarbij 
de kans op irritaties en allergieën steeds groot blijft. Vandaar 
dat men niet enkel de specifieke actieve bestanddelen kritisch 
selecteert, maar ook de componenten van het draagmedium 
(emulsies, lotions e.d.). Vanzelfsprekend wordt er bijzondere 
aandacht besteed aan de keuze van het parfum en de con-
serveringsmiddelen, alhoewel men deze niet per definitie als 
schadelijk mag beschouwen. Uiteraard streven we zachte 
texturen na, die vlot op de huid kunnen worden aangebracht. 
Noodzakelijke ingrediënten, zoals emulgatoren, lipofiele en 
hydrofiele bestanddelen worden geformuleerd in functie van 
hun tolerantie, doeltreffendheid en spreidingswaarde. Zo 
selecteren we dikwijls caprylic/capric triglyceride (INCI) als 
lipofiele ester omwille van zijn door de jaren heen bevestigde 
dermatofiele en cosmetische kwaliteiten. Dit is ook het geval 
voor emulgatoren zoals glycerylstearaat. Voor de verzorging 
van extreem gevoelige reactieve en atopische huiden opteert 
men bij voorkeur voor steriele cosmetica. Dit zijn technolo-
gisch innoverende cosmetica, die een superveilige huidver-
zorging beogen, met enkel essentiële ingrediënten. Subtiel 
reinigende cosmetica voor droge huid bevatten dermatofiele 
niet-ionische tensiden, zoals Poloxamer 184 en PEG-100 
stearate (INCI), naast een selectie van humectanten, zoals 
de polyolen glycerine, sorbitol en het bijzonder waardevolle 
dexpanthenol (INCI: panthenol), dat naast een uitstekende 
hydraterende werking ook bijdraagt tot huidherstel, via het 
activeren van de celdeling. De pH-waarde van alle producten 
moet obligaat tussen 5 en 5,5 liggen en mag zeker niet hoger 
zijn dan 6,5.

Voor het op peil brengen van de falende barrièrefunctie, doen 
we beroep op ingrediënten die de aanmaak van ceramiden 
stimuleren, zoals niacinamide (vitamine B3) en liposomaal ver-
werkt ursolzuur, dat vooral voorkomt in de bessen en bladeren 
van de berendruif, Arctophylos uva-ursi (fig. 3). Ook de alom 
geprezen omegavetzuren, zoals linolzuur en gammalinoleen-
zuur, zijn onontbeerlijk voor een volwaardig barrièreherstel. 
Voor het inhiberen van schadelijke moleculen, incorporeren 
we irritatie counterende bestanddelen. Het populaire alfa-
bisabolol (INCI: bisabolol) is een inhibitor van het agressieve 

Ontstekingen bij gevoelige huid vangen aan wanneer een 
irritant of allergeen de hoornlaag binnendringt en reactieve 
zuurstofverbindingen (vrije zuurstofradicalen) uitlokt. Deze 
agressors veroorzaken de productie van schadelijke cytokinen 
(boodschappermoleculen), die het arachidonzuur omzetten in 
ontstekingsmediatoren, zoals leukotriënen en prostaglandine 
G2, die de huidcellen schade berokkenen, welke zich uit in de 
vorm van eczeem, roodheid en pijn. Een huid met een sterke 
ontstekingsrespons noemt men een reactieve huid. Verzor-
gingsproducten voor gevoelige huid bevatten dan ook vrijwel 
steeds ingrediënten die de inflammatoire cascade van agres-
sieve moleculen onderbreken. Een gevoelige huid kampt ook 
met een verhoogde neurosensitiviteit of zenuwgevoeligheid, 
te wijten aan een toegenomen gehalte aan zenuwgroeifactor 
(Nerve Growth Factor), een verzamelnaam voor peptiden die 

Fig. 1. Corneocyten tussen lipidenlagen: 
d: desmosomen, f: filaggrine, 
k: keratinefilamenten, l: lipidenlagen.

Fig. 2. Atopisch eczeem
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cytokine interleukine-1. Het werkt synergetisch met gingerolen 
uit gemberwortels (Zingiber officinalis), die het vooral gemunt 
hebben op het schadelijke prostaglandine E2.3 Zich baserend 
op de immunogene eigenschappen van moedermelk, ont-
wikkelde een vooraanstaand cosmetologisch researchteam 
een complex van polypeptiden voor de onderbreking van de 
inflammatoire cascade, dat klinisch bewezen ontstekingen en 
roodheid reduceert. Het heeft een bijkomende herstellende 
invloed op de huidbarrière (INCI: Lactose (and) Milk Protein).4,5 
De kalmerende effecten van haverextract (Avena Sativa, fig. 4) 
op gevoelige huid zijn door talrijke studies bevestigd. Haver is 
rijk aan avenathramiden, een type van fenolen met antioxide-
rende en anti-inflammatoire werking. Haverextract biedt o.m. 
soelaas voor huidaandoeningen zoals xerosis en atopische 
dermatitis. Bovendien is Avena Sativa relatief rijk aan bètaglu-
caan, dat bekend staat voor zijn immunomodulerende activi-
teit.
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Fig. 3. Berendruif (Arctopylos uva-ursi)
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Erkend kwalitatief- 
gediplomeerd Besko-lid
Dit label staat voor professioneel geschoolde schoonheidsspecia-
listen die een volwaardige kwalitatieve opleiding genoten hebben. 
Erkend door de beroepsfederatie.

Waarom dit label?
Onze Vlaamse Regering zet sterk in op economie en onderne-
merschap. Onder de term “Single Market” of “Eengemaakte 
markt” wenst men de vrijheid van vestiging en vrije dienstverle-
ning te stimuleren. Met als doel de werkgelegenheid te bevorde-
ren, consumenten een breder aanbod te laten genieten, lagere 
prijzen te bedingen en competiviteit te verhogen.

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

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

Om het publiek duidelijk te maken dat u een erkend kwalita-
tief-gediplomeerd Besko-lid bent krijgt u het  prachtige gevel-
bord.

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

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

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

Het label voor erkend kwalitatief- 
gediplomeerd als schoonheidsspecialist 

 Het uitvoeren van een verzorgende, 
 ontspannende en cosmetische behandeling 

op het gezicht en lichaam. Visagie/make-up, voetverzorging/pedi-
cure en nagelstylisme inbegrepen.

Erkend 
kwalitatief- 
gediplomeerd 
lid

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

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

Uw
nagelverzorging
in veilige
handen

nagelverzorgingnagelverzorgingnagelverzorgingnagelverzorgingnagelverzorging
Erkend 

kwalitatief-gediplomeerd 
Besko-lid

John Boeckx
Nationaal voorzit ter
Besko vzw

Albert Zweers
Nationaal secretaris-penningmeester
Besko vzw

John Boeckx Albert Zweers
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Karin Niedziela
schoonheidsinstituut Karin

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

Uw gelaats- 
en lichaams-
verzorging
in veilige
handen

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

kwalitatief-gediplomeerd 
Besko-lid

John Boeckx
Nationaal voorzit ter
Besko vzw

Albert Zweers
Nationaal secretaris-penningmeester
Besko vzw

John Boeckx Albert Zweers
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Karin Niedziela
schoonheidsinstituut Karin

Uw
voetverzorging
in veilige
handen

voetverzorgingvoetverzorgingvoetverzorgingvoetverzorgingvoetverzorging
Erkend 

kwalitatief-gediplomeerd 
Besko-lid

John Boeckx
Nationaal voorzit ter
Besko vzw
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Nationaal secretaris-penningmeester
Besko vzw
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Uw 
visagie en
make-up
in veilige
handen

Erkend 
kwalitatief-gediplomeerd 

Besko-lid

John Boeckx
Nationaal voorzit ter
Besko vzw

Albert Zweers
Nationaal secretaris-penningmeester
Besko vzw

John Boeckx Albert Zweers
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Uw
schoonheid
in veilige
handen

schoonheidschoonheidschoonheidschoonheid
Erkend 

kwalitatief-gediplomeerd 
Besko-lid

schoonheidsverzorging - voetverzorging 
nagelverzorging - visagie en make-up

John Boeckx
Nationaal voorzit ter
Besko vzw

Albert Zweers
Nationaal secretaris-penningmeester
Besko vzw

John Boeckx Albert Zweers
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2019

Karin Niedziela
Schoonheidsinstituut Karin
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Word lid

ondersteunt
en verdedigt uw 
beroep

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

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

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt voor 2018-2019

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

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

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

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

Besko biedt:

•   Voordracht- en informatie-
avonden per provincie

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

•    Vakbeurs met congres Estetika

•    Verdediging van uw belangen 
in het  paritair comité en de 
Hoge Raad van de 
Middenstand

•    U hulp bij alle vragen 
 betreffende uw beroep

•    Alle leden ontvangen 
gratis Hebe

•    Alle leden kunnen gratis een 
kleine advertentie  plaatsen

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

www.besko.be
www.schoonheidsspecialistebesko.be 
www.uwschoonheidsspecialiste.be
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Aanvraag voor lidmaatschap

Naam: ______________________________________________________________________________

Voornaam:  _______________________________________________________________________

Straat:  _____________________________________________________________________________

Postnr.:  _____________________  Plaats: __________________________________________

Tel.: _________________________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________________  

Handtekening: ___________________________________________________________________  

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

Hebe 152



Opleidingsvergoeding
voor werknemers
Par. Com. 314

Vanaf 1 juli 2010, zijn we in de sector van start gegaan met een ver-
nieuwd systeem rond accreditatie: de kwalificatiepremie wordt ver-
vangen door een opleidingsvergoeding. Het basisprincipe blijft 
hetzelfde: als werknemer uit de sector (PC 314) wordt je financieel 
beloond wanneer je naschoolse, erkende  cursussen volgt. Het volle-
dige systeem wordt een pak eenvoudiger en gebruiksvriendelijker, 
deze website is er getuige van.

OPLEIDINGSVERGOEDING IN PLAATS VAN 
CREDITS OF PUNTEN 

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

14

Rechten en plichten
Guy Lehaen

1. Je instituut bevindt zich naast je woonkamer of 
naast de kamer van je zoon. Daar wordt muziek 
gespeeld die hoorbaar is in het instituut. Moet je 
dan Sabam betalen? En Billijke Vergoeding? 
Er draait een promofilmpje met bijhorend geluid 
in je instituut? Weer dezelfde vraag. Je houdt een 
opendeurdag en zorgt voor stemmige muziek. 
Idem dito. 

Ga er maar van uit dat als je muziek laat horen aan je klanten, 
eender welk de bron is, je vergoeding schuldig bent. Sabam 
int een vergoeding voor de componisten en tekstschrijvers 
van de muziek, zeg maar de ‘auteurs’. Telkens er een werk 
van een bij Sabam of buitenlandse zusterverenigingen aan-
gesloten lid wordt gespeeld, zal de auteur hiervoor (in prin-
cipe) een vergoeding ontvangen. Als de auteur echter meer 
dan 70 jaar geleden overleden is, hoeven hiervoor geen ver-
goedingen meer betaald te worden. Werken van bijvoorbeeld 
klassieke componisten, denk maar aan Mozart, Bach, Beet-
hoven, … kunnen gespeeld worden zonder dat Sabam hier-
voor een rekening zal sturen. Er bestaat ook rechtenvrije 
muziek die men voor niet commerciële doeleinden kan 
gebruiken en waarvoor ook geen Sabam moet betaald 
worden. (o.m. te vinden op bensound.com)

Als men muziek laat horen van klassieke componisten is dus 
geen Sabam verschuldigd, maar wel billijke vergoeding. 
De Billijke Vergoeding is de vergoeding die moet betaald 
worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire 
van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. Hier zal 
dus (ook weer in principe) het orkest mee vergoed worden 
dat de muziek heeft uitgevoerd en de producent die het heeft 
opgenomen. 

Aangiftes moeten op voorhand gebeuren bij www.sabam.be 
en www.ikgebruikmuziek.be.

Let op:
•  als u een wachtmuziekje op je telefooncentrale hebt, en dit 

muziekje is niet rechtenvrij, moet er ook aan Sabam voor 
betaald worden!

•  Het afspelen van muziek via Youtube, Napster of 
streaming diensten als Spotify of Deezer is niet toegelaten 
voor commercieel gebruik. 

2. Veiligheid voor alles: ik plaats een camera 
aan mijn inkomdeur en ook nog eentje boven de 
kassa. Kwestie van te weten wie er binnenkomt 
en eventueel iets uit de kassa meeneemt. 
Kan dit zomaar? 

Zomaar niet, neen. Er moet wel aan enkele voorwaarden 
voldaan worden. U moet in de eerste plaats de regels van de 
camerawet respecteren. 
U moet ervoor zorgen dat uw camerabewakingssysteem 
correct is georiënteerd en dat de opgenomen beelden niet 
in strijd zijn met de bepalingen van de camerawet. U moet 
bijvoorbeeld een camera zo richten dat deze hoofdzakelijk of 
uitsluitend gericht is op uw eigendom. Als er toch een deel 
van het trottoir of de openbare weg te zien is op de beelden, 
moet dit tot een minimum worden beperkt.
 

PLICHTEN

RECHTEN



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

CURSUSSEN VINDEN! 
Via de website heb je een handige zoekmachine waardoor je heel 
snel cursussen kan vinden die aansluiten bij jouw interesses en 

behoeften. Je vindt er bovendien alle nodige informatie voor inschrij-
ven, hoeveel de  opleidingsvergoeding bedraagt, waar de cursus 
doorgaat, …

REGISTRATIE TIJDENS DE CURSUS
Wanneer je een cursus volgt, wordt jouw aanwezigheid op 2 manie-
ren geregistreerd: op papier en online. Wanneer je een cursus volgt, 
vul je alle nodige gegevens in op de aanwezigheidslijst. Al de rest 
gebeurt automatisch! Geen probleem meer met het vergeten of ver-
liezen van uw kwalificatiekaart.

AANMELDEN OP DE WEBSITE
Werknemers kunnen op deze website gratis een login aanvragen om 
zo hun  historiek van gevolgde vormingen en uitbetalingen te raad-
plegen. Geen verplichting, maar wel een handige tool.
Voor meer inlichtingen, ga naar de web-site www.fbz-pc314.be
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Sinds 25 mei 2018 moet er uitsluitend aangifte worden 
gedaan van camera’s via http://www.declarationcamera.be 
en deze aangifte moet worden bijgewerkt bij elke wijziging. 
Hiervoor moet u langs de beveiliging met bv. itsme of de 
elektronische identiteitskaart. 

De verantwoordelijken voor de verwerking moeten een activi-
teitenregister inzake de verwerking van beelden bijhouden (al 
dan niet onder elektronische vorm), met informatie bepaald 
bij koninklijk besluit, en deze ter beschikking stellen van de 
GBA en de politiediensten op aanvraag.

U bent verplicht een speciaal pictogram (van 10 x 15 cm) 
op te hangen aan de ingang van uw eigendom. De wet op 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (of kortweg 
privacywet) verbiedt het filmen van personen zonder hun 
voorafgaande toestemming. Het feit ergens binnen te gaan 
waar het pictogram duidelijk zichtbaar aanwezig is, wordt 
beschouwd als een stilzwijgende toestemming.

Onder het pictogram zelf moeten ook 
bepaalde gegevens duidelijk worden ver-
meld over de verantwoordelijke van de 
verwerking van de beelden (naam, adres, 
e-mail), zodat iedereen die door een 
bepaalde camera wordt gefilmd, contact 
kan opnemen met de verantwoordelijke. 

Als er werknemers gefilmd worden, moet je ook de regels 
respecteren die apart opgenomen werden in de cao nr 68 
van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de 
camerabewaking op de arbeidsplaats. Hierin wordt gestipu-
leerd dat: 
De werkgever mag enkel één of meer camera’s als bewaking 
op de arbeidsplaats installeren indien hij één van de volgende 
doeleinden nastreeft:
•  de veiligheid en gezondheid van de werknemers;
•  de bescherming van de goederen van de onderneming;
•  de controle op het productieproces die zowel op de machi-

nes als op de werknemers slaat;
•  de controle op het werk van de werknemer.

Dit (deze) doeleinde(n) moet(en) duidelijk en expliciet 
omschreven worden door de werkgever.

De werkgever mag de camerabewaking niet aanwenden 
op een wijze die onverenigbaar is met het uitdrukkelijk 
omschreven doeleinde. De camerabewaking dient, 
uitgaande van dit doeleinde, toereikend, ter zake dienend 
en niet overmatig te zijn.

 

Opgelet! De werkgever die camerabewaking invoert om het 
werk van de werknemer te controleren, moet erop toezien dat 
de beslissingen en evaluaties met betrekking tot die werk-
nemer niet uitsluitend gebaseerd zijn op de gegevens die hij 
via camerabewaking ingezameld heeft. 
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Tenzij anders vermeld, zijn de bedragen in elke provincie gelijk: 
De tarieven voor deelname bedragen � 10,00 voor leden Besko, 
� 30,00 voor niet leden en � 5,00 voor leerling-lid van Besko.

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

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: 
• Dr. Dermatoloog Kevin Meuris houdt een lezing over zijn prak-
tijkervaring met cryolipolise en het belang voor de schoonheids-
specialiste, dit op 21 oktober 2019 plaats Koninklijke laan 7-9, 
Berchem.

• Op 18 november Houden wij onze traditionele verwenavond, 
Noteer alvast, om desillusies te vermijden, dat u enkel inge-
schreven bent na overschrijving van het gevraagde bedrag.

Aangezien deze activiteiten in de toekomst liggen, brengen we u 
zeker tijdig op de hoogte van aanvangsuur en toegangsprijs.

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

Alle activiteiten in Brabant beginnen om 19.30 en eindigen rond 
22.30 uur. 
Liefst vooraf inschrijven door storting van het gestelde bedrag 
op rekening BE22 9793 8754 8347 van Besko-Brabant met ver-
melding van cursusdatum en onderwerpn.

Te houden activiteiten: 
In Kessel-lo 
Locatie: Café de Curve (in de “grote zaal”) Baron A. de Becker-
Remyplein 2
• 25 september 2019 
Het shapen van wenkbrauwen. 
Gegeven door de Browwaxcompany 
Hoe we wenkbrauwen moeten epileren kennen we allemaal maar 
hoe we op een nieuwe manier wenkbrauwen moeten stylen dat 
is voor vele onder ons nog onbekend. Op deze avond zal ons dit 
getoond en aangeleerd worden. `

Cursussen en lezingen

• 20 november 2019 
Anti-aging met de dermapen 
Gegeven door Delphine Van Audenhove 
We willen er allemaal jong blijven uitzien. We hebben al heel lang 
ontdekt dat het met een crème alleen niet altijd lukt om onze 
rimpels te laten verdwijnen. Met de dermapen kan men dan weer 
op dat vlak wonder verrichten. De Dermapen is een nieuwe tech-
niek op het gebied van micro-needling. Een behandeling met de 
Dermapen is een effectieve manier om de huid in de diepte te 
vernieuwen zonder de opperhuid te beschadigingen. Onmiddel-
lijk resultaat zichtbaar. 

In Dilbeek 
Locatie: CC-Westrand (lokaal004), Kamerijklaan 46

• 16 oktober 2019 
Voedingsadvies 
Gegeven door Mevr. Diane Verhaeren voedingsconculent 
Vaak kiezen we voor verkeerde voedingsproducten, waardoor 
we allerlei kwalen gaan krijgen. Een juiste voedingsadvies zal 
ons hierbij kunnen helpen. Niet gebaseerd op diëten maar alleen 
het juiste doen voor ons lichaam en onze huid. 

• 4 december 2019 
Draadepilatie 
Gegeven door Maryam Gazar 
Draadepilatie is een speciale techniek van het ontharen die uit 
het Midden-Oosten komt, maar hier steeds vaker wordt toege-
past vooral in het gelaat maar ook op het hele lichaam. 
Hoe gaat het nu precies in zijn werk, zal u op deze avond ge-
toond worden. Er zal zeker gelegenheid zijn om dit zelf te mogen 
ondervinden en zelf toe te passen. 

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

Te houden activiteiten: 
• “ERGONOMISCHE HULPMIDDELEN” 
Dit in navolging van onze avond over de ergonomie bij het werk.
Iedereen ondervindt wel eens problemen bij het werk, u als 
schoonheidsspecialiste of een van uw klanten, pijnlijke ledema-
ten en gewrichten, sommige bewegingen zijn moeilijk, u kan niet 
meer normaal functioneren, enz.…
De firma Orthomed presenteert hier verschillende hulpmiddelen 
die uw pijnlijke ledematen ontlasten en u toelaat om normaal te 
functioneren, zeer belangrijk als u inkomensverlies dreigt te heb-
ben. Heel wat van die hulpmiddelen hebben dan ook nog eens 
een mooie design, een juweeltje om aan te hebben.
Via dit onderwerp proberen wij een steentje bij te dragen voor 
uw veiligheid en uiteraard het welzijn van U en uw cliënteel.
Spreker: Xander BLEYS van de firma Orthomed
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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. 

Opgelet Plaats bijeenkomst: Henry Fordlaan 43, 3600 Genk, 
voor routeplan surf naar www.orthomed.be

• Donderdag 14 november 20u00
Tijdens deze sessie bespreken we enkele zaken die alle schoon-
heidsspecialisten aanbelangen:
Voor zeer kleine ondernemers officieel géén BTW meer afdragen, 
= dus méér winst voor U. U bespaart tevens boekhoudkosten 
door zéér vereenvoudigde aangiftes. We maken ter plaatse de 
berekening en zien hoeveel profijt u kan maken.
Wel of niet betalen aan het FAVV (federaal voedselagentschap); 
wanneer moet u WEL en wanneer moet u NIET betalen? Is dus 
belangrijk.
De invloed van de EU op uw statuut als schoonheidsspecialiste, 
wat is er gewijzigd? Meer uitleg over uw NACE-code en de im-
pakt ervan, m.a.w.: hoe zit het met de activiteiten die U uitoefent, 
het H.R. en het Ondernemingsloket; meer uitleg over de NACE 
codes en hoe Europa dat ziet.
Deze infoavond met praktische voorbeelden kunt u volgen op 
14 november in de C-Mine te Genk om 20u00.
Spreker: Pieter KARPEZ bestuurslid BESKO Limburg
Plaats bijeenkomst: C-mine-crib Evence Coppéelaan 91 te 
 Winterslag Genk, voor routeplan surf naar www.c-minecrib.be.

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

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

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

Liefst vooraf inschrijven door storting van het gestelde bedrag 
op rekening BE87 1430 9864 8394 van Besko-West-Vlaanderen 
met vermelding van cursusdatum en onderwerp.

Te houden activiteiten: 
• Maandag 23 september 2019
THE BROWFACTORY - workshop Browmapping / Henna 
door  MICHIELS Nathalie, PMU specialist en browstylist, schoon-
heidsspecialist. The Browfactory is gespecialiseerd in wenk-
brauwstyling en lanceerde als eerste in Belgie de Hennabrows. 
Deze werkmethode wordt gedemonstreerd op modellen. Indien 
u wil als model zitten, laat het ons zo spoedig mogelijk weten.

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

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

TIPS EN TRICKS voor FOTOGRAFIE op SOCIALE 
 MEDIA door BISTOEN Priscilla, zelfstandige fotografe en do-
cente  fotografie. Zal uitleg geven over de werking van de meest 
gebruikte  sociale mediakanalen: hoe bepaal je de sociale iden-
titeit van je zaak? Waar kan je sociale media voor inzetten (meer 
klanten, meer reclame,…)

TIP: breng fotootjes die je gebruikt mee op smartphone, tablet of 
laptop om specifieke tips te krijgen. Daarna zal er dieper worden 
ingegaan op het maken van goede foto's voor jouw zaak: hoe 
maak je een aantrekkelijke foto, waar let je op mbt cadrage, 
belichting, onderwerp, …)

Coach Roeselare, Brugsestwg 363/b3 8800 Roeselare (parking 
Basic Fit) Voorafinschrijving en betaling tegen: 2/10/19
Deelnemers beperkt. 
Leden � 15,00 - Niet-leden � 30,00 - Studenten � 10,00
Deze tarieven zijn enkel geldig op vertoon van een GELDIGE 
LIDKAART 2018 / 2019
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ABC Nailstore 
Sommerstrasse 37A 
92421 Schwandorf - Duitsland 
www.abc-nailstore.de 
Standnr. 3/245
A1 Saloninrichting 
Televisieweg 34 
1322 AM - Almere - Nederland 
www.A1international.nl 
Standnr. 3/132
Aesthetic Solutions 
Albert Temmermanstraat 19B 
1731 Zellik 
www.aesthetic-solutions.be 
Standnr. 3/231
aJoy 
Venstraat 33 
3700 Tongeren 
www.helenails.be 
Standnr. 3/322
Akileine 
Parc Industriel 20 
1440 Wauthier-Braine 
www.asepta.com 
Standnr. 1/421
Alina Hoyo Nail Artist 
Annuntiatenstraat 41 
8000 Brugge 
www.nailartist.be 
Standnr. 1/484
All Sales Trade House 
De Trompet 1610 
1967 DB - Heemskerk - Nederland 
www.asth.nl 
Standnr. 1/718
Allure Kristalpad 
Calle Manises 13 Buzon 229 
03590 Altea La Vieja - Spanje 
www.kristalpad.com 
Standnr. 1/716 - 3/620
Amdevices 
Houtsaegerlaan 66 
8670 Koksijde 
www.amdevices.be 
Standnr. 3/340
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A.M’S Beauty Products 
Rue Fernand Séverin 58 
1030 Bruxelles 
Standnr. 1/221 

Anubis Care 
Donksesteenweg 212 
2930 Brasschaat 
www.anubiscare.be 
Standnr. 1/331
Art of Make-up by Karaja 
Bovendijk 63 
2295 RX - Kwintsheul - Nederland 
www.karaja.be 
Standnr. 3/230
Artdeco Cosmetics Belux 
Dagmoedstraat 117 
9500 Geraardsbergen 
www.primmobeautyservices.be 
Standnr. 1/521
Asap Nails & Beauty Supply 
Lieven Bauwensstraat 19 
8200 Brugge 
www.asap-nails.com 
Standnr. 3/211
Astra Nails 
Wolvenstraat 15 
1070 Anderlecht 
www.astranails.be 
Standnr. 1/251
Autour du Regard 
rue du Chemin de fer 17b 
8057 Bertrange - Luxemburg 
www.autour-du-regard.com 
Standnr. 3/241
B&M Baldan Group 
Via Leonardo Bruni 25 
20158 Milano - Italië 
www.baldangroup.com 
Standnr. 1/460
Be Jewels 
Klein Frankrijkstraat 2 
9500 Geraardsbergen 
www.bejewels.be 
Standnr. 1/611
Beauty & Medical Academy 
Lange Nieuwstraat 40 
2000 Antwerpen 
www.beautyandmedical.pro 
Standnr. 1/371
Beauty Service 
Industrieweg 154J 
5683 CG - Best - Nederland 
www.beautyservice.com 
Standnr. 3/421
Beauty Tech 
13 avenue de la Gare 
95380 Louvres - Frankrijk 
www.beauty-tech.fr 
Standnr. 1/104
Beautycare Emmen 
Magelhaenstraat 21 
7825 VL - Emmen - Nederland 
www.beautycareemmen.nl 
Standnr. 3/621
BeautyNail 
Kruisstraat 80 
6461 HC - Kerkrade - Nederland 
www.beautynail.de 
Standnr. 3/540
Bellapierre 
Olmensebaan 20 
2490 Balen 
www.makeupgroothandel.be 
Standnr. 1/654
Bellux Cosmetics 
Ijskelder 50 
3550 Heusden-Zolder 
www.bellux-cosmetics.be 
Standnr. 3/133
Besko 
Belpairestraat 6 
2600 Berchem 
www.besko.be 
Standnr. 1/451

Body & Bess Divisie 
Weverslaan 19 
9160 Lokeren 
www.bodyandbess.com 
Standnr. 1/642
Botan New Cosmetic France 
44 rue Taitbout 
75009 Paris - Frankrijk 
www.botan.fr 
Standnr. 3/120
Bowie Medical 
Brugstraat 51 
2300 Turnhout 
www.bowiemedical.be 
Standnr. 1/431
B-Professional 
Hoeikensstraat 5 unit 19 
2830 Willebroek 
www.b-professional.be 
Standnr. 1/372
Brazilian Brows 
Klarenbeekstraat 35rd 
2013 ZD - Haarlem - Nederland 
www.brazilianbrows.com 
Standnr. 3/332
Brevannes Pedi Center 
rue Baron de Laveleye 15 
1090 Bruxelles 
www.brevannes.be 
Standnr. 1/650
Care Personal Beauty 
Sluizeken 34 
9620 Zottegem 
www.carepersonalbeauty.be 
Standnr. 1/131
CC Cosmo 
Anatole Franceplaats 448 
3069 BC - Rotterdam - Nederland 
www.cresty-products.com 

Celestetic 
rue Henrotte 27 
1150 Bruxelles 
www.celestetic.com 
Standnr. 1/640
Cerepharma 
rue des Journaliers 15 
7822 Ghislenghien 
www.cerepharma.com 
Standnr. 1/370
Chagrimm Lashes 
rue des Viaux 29D 
5100 Naninne 
www.chagrimm.com 
Standnr. 1/340
Charme d’Orient 
18 boulevard du Temple 
75011 Paris - Frankrijk 
www.charmedorient.com 
Standnr. 3/220
Chi Natural Life 
Koele Mei 42 
4816 JD - Breda - Nederland 
www.chi.nl 
Standnr. 1/120
Comoda Cosmetics 
Meensesteenweg 441A 
8800 Roeselare 
www.comoda.be 
Standnr. 1/242
Corrective Cosmetics Almasol 
Steenweg 3 unit 3307 
3540 Berbroek 
www.correctivecosmetics.be 
Standnr. 3/341 - 3/351
Cosmi Cosmetics - Golden Rose 
Otterkoog 101 B 
1822 BX - Alkmaar - Nederland 
www.goldenrose.nl 
Standnr. 3/642
Crystal Nails Benelux 
Flevolaan 21A 
1382 JX - Weesp - Nederland 
www.crystalnails.nl 
Standnr. 3/118

Curasano 
Statiestraat 2 
8570 Anzegem 
www.curasano.com 
Standnr. 3/611
Deconails 
Verlengde Gildenweg 14 
8304 BK - Emmeloord - Nederland 
www.quida.nl 
Standnr. 3/623
Delise Cosmetics 
Kortrijkseweg 290 
8791 Beveren-Leie (Waregem) 
www.delisecosmetics-jeandarcel.be 
Standnr. 1/211
Dieze by TE 
rue Chiff d’Or 4 
4420 Tilleur 
www.diezebyte.com 
Standnr. 1/283
Diferencia phytopower cosmetics 
Pastorijstraat 5 
6361 AE - Nuth - Nederland 
www.diferencia-cosmetics.nl 
Standnr. 1/145
Distinction Beauty 
Lindestraat 27 
8870 Izegem 
www.masterofhair.com 
Standnr. 1/714
Districos 
Koningsbaan 44 
2220 Heist-op-den-Berg 
www.districos.com 
Standnr. 1/561
Dr. Niedermaier 
rue Pierre Gansen 198 H 
4570 Niederkorn - Luxemburg 
Standnr. 1/153 

Eckardtz Edelstahlinstrumente 
Buschallee 30 
13088 Berlin - Duitsland 
www.edelstahlinstrumente.de 
Standnr. 1/230
Eden Skin 
rue de la Truquerie 16 
5580 Rochefort 
www.pro.edenskin.be 
Standnr. 1/470
EFP 
rue de Stalle 292b 
1180 Bruxelles 
www.efp.be 
Standnr. 1/143
Else Aesthetics 
avenue Louise 172 
1000 Bruxelles 
www.elseaesthetics.com 
Standnr. 1/463
Equipal 
Ambachtenstraat 2 
3210 Lubbeek 
www.equipal.be 
Standnr. 1/252
Ergoline  
Krijtersveld 2 
2160 Wommelgem 
www.ergoline-belgium.be 
Standnr. 1/471 - 1/474
Erlinda Cutlery 
Schlagbaumerstrasse 154-156 
42653 Solingen - Duitsland 
www.erlinda.de 
Standnr. 3/121
Esthios 
Antwerpse Steenweg 19 
9080 Lochristi 
www.esthios.com 
Standnr. 1/270
EZI Saloninrichting 
Televisieweg 34 
1322 AM - Almere - Nederland 
shop.ezi-salon-praktijkinrichting.nl 
Standnr. 3/132

15222



Fabynails 
Peter Benoitplein 15 E/F 
1120 Brussel 
www.fabybenelux.com 
Standnr. 1/361
Famo 
Noordstraat 30 
8490 Jabbeke 
Standnr. 1/163 

Footlogix 
Gentsesteenweg 190 
9800 Deinze 
www.footlogix.com 
Standnr. 1/121
G. Cosmetics 
Peperstraat 20  
3770 Riemst 
Standnr. 3/331 

Galen Dynamics 
St. Bernardsesteenweg 100 
2620 Hemiksem 
www.galendynamics.be 
Standnr. 1/210
Germaine de Capuccini 
Metropoolstraat 1 
2900 Schoten 
www.germainedecapuccini.be 
Standnr. 1/321
Gharieni Benelux 
Hulsenweg 14 
6031 SP - Nederweert - Nederland 
www.gharieni.nl 
Standnr. 1/351
Ginkel’s Cosmetica 
Hermesweg 13b 
8861 VN - Harlingen - Nederland 
www.ginkels.nl 
Standnr. 1/633
Grossiste Import 69 
rue de Bonneton 30 
69530 Brignais - Frankrijk 
www.excellence-nail-art.com 
Standnr. 1/141
GYP Products 
De Leiteweg 17 
8020 Ruddervoorde 
www.gyp.be 
Standnr. 1/140
Hairdis 
chaussée de Charleroi 69 
1060 Bruxelles 
www.hairdis.com 
Standnr. 3/531
Hairworkxx Events 
Bindersestraat 33 
5701 SX - Helmond - Nederland 
www.beautylookz.com 
Standnr. 3/640
Hébéa Professional 
Steenweg op Waarloos 37 
2840 Reet 
www.hebea.be 
Standnr. 1/541
HF Make up 
241 rue Duguesclin 
69003 Lyon - Frankrijk 
Standnr. 1/113 

HFL Laboratories/DVP Health and Beauty Steven-
nekens 2 
2310 Rijkevorsel 
www.hflproducts.com 
Standnr. 1/353
Hoven Cosmetics 
Kerselarenlaan 133 
1200 Brussel 
www.hoven-cosmetics.be 
Standnr. 1/241
Laboratoire Huckert’s International 
avenue Lavoisier 20-22 
1300 Wavre 
www.huckerts.net 
Standnr. 1/553A

Huis Dewinter 
Boekelstraat 15 
9660 Elst 
www.huis-dewinter.be 
Standnr. 1/582
iBeauty 
Rozenstraat 1 
3630 Maasmechelen 
www.ibeauty.be 
Standnr. 1/621
Image Skincare 
Dreef 34 
2012 HS - Haarlem - Nederland 
www.imageskincare.nl 
Standnr. 1/271
Indigo Nails Belgium 
boulevard Léopold III 102 
7600 Peruwelz 
www.indigonails.be 
Standnr. 3/617
Intermedi 
Booiebos 6A 
9031 Drongen 
www.intermedi.be 
Standnr. 3/411
Invitalis Benelux 
Vrouw Avenweg 672 
2493 WZ - Den Haag - Nederland 
www.invitalisbenelux.com 
Standnr. 1/161
Iso Beauty 
Overijsselhaven 13 
3433 PH - Nieuwegein - Nederland 
www.isobeautynederland.nl 
Standnr. 1/580
Italwax NL/BE 
Weerenweg 17A 
1161 AE - Zwanenburg - Nederland 
www.italwax.nl 
Standnr. 3/151
Jana Nails Lash Master 
2 place Hairiamont 
6230 Pont-à-Celles 
www.jananails.com 
Standnr. 3/161
Jeso Cards 
Lieven Gevaertstraat 12 
2950 Kapellen 
www.jesocards.com 
Standnr. 3/126
Jojoba Care 
Jean-Baptiste d’Hanedreef 5 
9031 Drongen 
www.jojobacare.be 
Standnr. 1/330
Jomatic  
66 Goldhawk House, 10 Beaufort Square 
NW9 5SW - London - United Kingdom 
www.sericinplus.com 
Standnr. 3/521
Jovilux 
Leupegemstraat 32 
9700 Oudenaarde 
www.jovilux.be 
Standnr. 3/130
Klapp Cosmetics 
Klapp-Allee 1-5 
37235 Hessisch Lichtenau - Duitsland 
www.klapp-cosmetics.com 
Standnr. 1/151
Konad Benelux 
Cremerstraat 12 
6301 GE - Valkenburg a/d Geul - Nederland 
www.konad-benelux.com 
Standnr. 1/639
Label King 
Essenhoutstraat 178 
2950 Kapellen 
www.labelking.be 
Standnr. 1/273
Label Provence Nature 
128 rue de l’Epinette 
59200 Tourcoing - Frankrijk 
www.label-provence-nature.fr 
Standnr. 1/553

Lady’s Secrets 
rue de Namur 78 
6200 Châtelet 
www.ladysecrets.be 
Standnr. 3/412
Lakshmi - Bio-Eco Cosmetics 
Professor Asserlaan 1a 
2251 AP - Voorschoten - Nederland 
www.lakshmi.nl 
Standnr. 1/480
Laserontharing.be 
Oosterveldlaan 21 
2020 Antwerpen 
www.laserontharing.be 
Standnr. 1/240
Lash Extend 
Amersfoortseweg 32-34 
3751 LK - Bunschoten - Nederland 
www.lashextend.be 
Standnr. 3/431
Lenks Nailart 
Vosheuvelstraat 19A 
3950 Bocholt 
www.lenks.eu 
Standnr. 3/551
Les Nouvelles Esthétiques 
avenue Stéphane Mallarmé 7 
75017 Paris - Frankrijk 
www.nouvelles-esthetiques.com 
Standnr. 1/100
Les Professions Medico Esthétiques 
chaussée de Maubeuge 511 
7022 Mons-Mesvin 
www.lespe.be 
Standnr. 3/311
Lisine Cosmetics 
Evolis 100 
8500 Kortrijk 
www.lisine-epstein.be 
Standnr. 1/112
Living Colours 
Margaretenstrasse 15 
81373 München - Duitsland 
www.living-colours.net 
Standnr. 1/185
L’Oyé Cosmetics 
Simon Stevinstraat 24 
3291 CA - Strijen - Nederland 
www.loyecosmetics.com 
Standnr. 1/171
Luno 
rue de l’Industrie 15 
8069 Bertrange - Luxemburg 
www.luno-21equipment.com 
Standnr. 1/511
M & K Meterda 
Taanstraat 34 
3143 BH - Maassluis - Nederland 
www.mkmeterda.com 
Standnr. 1/275
M.B. Podologie 
Grand’Route 79/C3 
4360 Oreye 
Standnr. 1/124 

Magic White 
Steenweg op Ruisbroek 390 
1620 Drogenbos 
www.magicwhite.eu 
Standnr. 3/710
Magicosmetics 
149 rue Marius Berliet 
69008 Lyon - Frankrijk 
Standnr. 3/100 

Magnetic Nail Design 
Stemerdingweg 3 
3769 CE Soesterberg - Nederland 
www.magneticnaildesign.com 
Standnr. 3/441
Makeup4you by Meshuga 
avenue Winston Churchill 11 
1180 Bruxelles 
www.makeup4you.org 
Standnr. 3/225
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Malea Massage 
41 Rue de la Découverte 31676 
Labège Cedex - Frankrijk 
www.malea-massage.com 
Standnr. 3/321
Malima Cosmetics 
Tolstraat 2 
7482 DB - Haaksbergen - Nederland 
www.malima-cosmetics.nl 
Standnr. 1/533
Marc Inbane 
Goirkekanaaldijk 211-04 
5048 AA - Tilburg - Nederland 
www.marcinbane.com 
Standnr. 1/570
Marco Venezia 
Anton-Kux-Strasse 2 
41460 Neuss - Duitsland 
www.marcovenezia.de 
Standnr. 3/110
Max Pro 
Weerenweg 10 
1161 AH - Zwanenburg - Nederland 
www.maxprohair.com 
Standnr. 3/361
Maxcamo 
Wijkermeerweg 44 S 
1948 NW - Beverwijk - Nederland 
www.maxcamo.nl 
Standnr. 1/631
Maxelbeauty 
Houtmolenstraat 117 
3900 Overpelt 
www.maxelbeauty.be 
Standnr. 1/551
Mazsol Group 
Stroombaan 6 
1181 XV - Amstelveen - Nederland 
www.mazsol.com 
Standnr. 1/155
Med & Skin 
rue du Viaduc 84 
1050 Bruxelles 
www.med-skin.be 
Standnr. 1/262
Medex 
Hollandstrasse 1 
49767 Twist - Hebelermeer - Duitsland 
www.medex.eu 
Standnr. 3/141
Medik8 
Bosstraat 85  
3620 Lanaken 
www.medik8.be 
Standnr. 1/562
Misencil / Biotek 
rue aux Fleurs 51 
1380 Lasne 
www.graphinbeauty.be 
Standnr. 1/281
Mistero Milano 
Eekhofstraat 15 
8902 Hollebeke 
www.misteromilanobenelux.com 
Standnr. 1/231
Monai 
Vosveld 4A 
2110 Wijnegem 
www.monai.be 
Standnr. 3/111
Monsieur l’Esthéticien 
25 rue Saint-Julien 
7110 Strépy-Bracquegnies 
www.lestheticien.be 
Standnr. 3/221
Moyra Benelux 
Bredabaan 512 
2170 Merksem 
www.jungle-nails.be 
Standnr. 3/234
Mr. Brand 
Serwouterstraat 14
9200 Dendermonde 
Standnr. 3/122 

MUD 
Vaartstraat 65 
1000 Brussel 
www.makeupdesignory.be 
Standnr. 1/233
My Nour 
72 Route de Nîmes 
30350 Lédignan - Frankrijk 
www.starlift.fr 
Standnr. 3/233
Nail Design Magazine 
Markerkant 10-13d 
1316 AA - Almere - Nederland 
www.naildesign-magazine.nl 
Standnr. 3/612
Nailisa 
rue du Charbonnage 16 
4100 Seraing 
www.nailisa.com 
Standnr. 1/625
Nails Company 
6a rue Sainte Agnes 
6060 Gilly 
www.nailscompany.pl 
Standnr. 1/134
Nannic International 
Impulsstraat 15 
2220 Heist-Op-Den-Berg 
www.nannic.be 
Standnr. 1/243
Neolabo 
Sluizeken 34 
9620 Zottegem 
www.neolabo.be 
Standnr. 1/110
Neonail Benelux 
Bruulstraat 86 
9450 Haaltert 
www.neonailwebshop.com 
Standnr. 3/235
Nevo France 
16 rue Trezel 
92300 Levallois-Perret - Frankrijk 
www.nevo-france.fr 
Standnr. 1/635
New Esthetic 
avenue Fleming 32 
1300 Wavre 
www.pro.new-esthetic.com 
Standnr. 1/133
Obsessio’nails / Fan2cil 
18 rue des Sapeurs 
67500 Haguenau - Frankrijk 
www.obsessio-nails.fr 
Standnr. 3/511
Ocontrr 
Veldestraat 72 
9850 Merendree 
www.ocontrr.be 
Standnr. 3/622
Olivia Lauren - Tassinon 
Zoning Ouest 9 
7860 Lessines 
www.olivialauren.be 
Standnr. 3/613
Onlysmile 
Königsallee 27 
40212 Düsseldorf - Duitsland 
www.onlysmile.de 
Standnr. 3/533
Originailz/Kinetics-Vasco 
Oude Zandstraat 15 
9120 Beveren-Waas 
www.originailz.be 
Standnr. 3/610
Parfumerie Centrale 
Oude Vestingsstraat 6C 
8500 Kortrijk 
www.parfumeriecentrale.be 
Standnr. 1/122
Pearlsmile 
Bredabaan 859 
2930 Brasschaat 
www.pearl-smile.be 
Standnr. 1/637

Peggy Sage 
Zac des Bordets - 295 rue des Hérons Cendrés 
74133 Bonneville Cedex - Frankrijk 
www.peggysage.com 
Standnr. 3/451
Phandy’s Benelux 
Averboodsebaan 60 
2431 Veerle 
www.pandhys.be 
Standnr. 3/125
Laboratoires Phyt’s 
La Bouygue 46140 
Caillac - Frankrijk 
www.phyts.com 
Standnr. 1/623
Products for wellness 
Laan van Archeologie 67 
1948 CH - Beverwijk - Nederland 
www.productsforwellness.nl 
Standnr. 1/584
ProNails 
Ruiterijschool 11 
2930 Brasschaat 
www.pronails.com 
Standnr. 1/311
Puracos 
Chemin du Fundus 10 
7822 Ghislenghien 
www.puracos.com 
Standnr. 1/261
Pure Nails Belgium 
Broeders Maristenstraat 1 
8740 Pittem 
www.purenails.be 
Standnr. 1/472
Pyramide - Le Club des Professionnels 
rue des Phlox 7 
5100 Naninne 
www.pyramide.be 
Standnr. 1/613
Refectocil 
Cypresbaan 30  
2908 LT Capelle aan den Ijssel - Nederland 
www.refectocil.nl 
Standnr. 1/111
Roblo Services / Hydromassage 
Weverstraat 42A1 
2531 Vremde 
www.robloservices.be 
Standnr. 3/515
Roxils 
rue Boileau 17 
4031 Angleur 
www.roxils.com 
Standnr. 3/410
Royxpro 
Goorken 42 
2260 Westerlo 
www.royxpro.be 
Standnr. 3/313
Safety4You 
Uraniumweg 10 
8445 PH - Heerenveen - Nederland 
www.safety4you.eu 
Standnr. 3/714
Salonkee 
9 rue du Laboratoire  
1911 Luxembourg - Luxemburg 
www.salonkee.com 
Standnr. 3/542
Silky Star 
Goudstraat 7 
7554 NG - Hengelo - Nederland 
www.silkystar.nl 

Simage - Sim 
Haachtsesteenweg 378 
1910 Kampenhout 
www.simage.be 
Standnr. 3/131
Sonar Media & PR 
Leedsesteenweg 67A 
9420 Erpe-Mere 
www.sonarmedia.be 
Standnr. 1/557
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Sothys / Bernard Cassière 
Parc Industriel 20 
1440 Wauthier-Braine 
www.sothys.be 
Standnr. 1/411
Spinée 
rue de la Ferme des Trois Moulins 11 
5570 Beauraing 
www.spinee.be 
Standnr. 1/126
Stalena 
Moerstraat 100/11 
9230 Wetteren 
www.stalena.be 
Standnr. 3/541
Sunstar producten 
Celsiusstraat 76 
6716 BZ - Ede - Nederland 
www.sunstar.nl 
Standnr. 1/130
Swantex Textiles 
Torhoutsesteenweg 275B 
8210 Zedelgem 
www.swantex.be 
Standnr. 1/142
Thalgo Group Belux 
rue Henri Goossens 15 
4431 Loncin 
www.thalgo.be 
Standnr. 1/531
The Browfactory 
Marialei 73 
2018 Antwerpen 
www.thebrowfactory.be 
Standnr. 3/124
The Color Studio - Osé wimperextensions 
Sprietestraat 50 
8792 Desselgem 
www.thecolorstudio.be 
Standnr. 3/523
Tipic 
Lange Kroonstraat 2 
2530 Boechout 
www.tipic.be 
Standnr. 1/212
Tooth Fairy 
Aeulistrasse 1 
9470 Buchs - Zwitserland 
www.toothfairy.ch 
Standnr. 1/712
Laboratoires Trenker 
avenue Thomas Edison 32 
1402 Thines (Nivelles) 
www.allineprocap.com 
Standnr. 1/632

Uneb-Nube 
rue Marguerite Bervoets 136 
1190 Bruxelles 
www.uneb-nube.be 
Standnr. 1/555
Urban Nails 
Lodewijk de Raetstraat 67 
3920 Lommel 
www.urbannails.be 
Standnr. 3/371
Vandilux 
Sint-Jobsesteenweg 34 
2930 Brasschaat 
www.vandilux.be 
Standnr. 3/136
Vereecke - O’Sea 
Zandvoordestraat 360 B 
8400 Oostende 
www.osea-cosmetics.be 
Standnr. 1/441
Vitayes 
Stevennekens 2 
2310 Rijkevorsel 
www.vitayes.be 
Standnr. 1/355
Walking Trading International 
Lijnbaan 59B 
1969 ND - Heemskerk - Nederland 
www.walkingtrading.com 
Standnr. 3/223
Webiness 
9 rue de la Treate PA du Vert Galant 
95041 Cergy Pontoise - Frankrijk 
Standnr. 1/284 - 3/222 

Wishpro 
chaussée d’Alsemberg 842 
1180 Bruxelles 
www.wishpro-europe.com 
Standnr. 3/543
Wittex 
Adolf-Kolping Strasse 33 
84359 Simbach am Inn - Duitsland 
www.wittex.de 
Standnr. 1/286

Situatie op 4/9/2019

Naar aanleiding van ons artikel in 
Hebe 150 over “Allure Skincare by 
Wanda” is Wanda uitgenodigd door 
een collega-schoonheidsspecialiste 
om ook zelf een behandeling te krijgen. 
Hier haar verslag:

“Ik werd uitgenodigd bij een collega 
na een oproep in dit vakblad. Via het 
centrum van Lichtervelde kom ik aan 
bij instituut “Esthetiek Renier” waar je 
gemakkelijk kan parkeren voor de deur. 
Ik word vriendelijk onthaald door Hilde 
– die al bijna 30 jaar ervaring heeft als 
schoonheidsspecialiste – en rondgeleid 
in haar uitgebreide instituut. Door de 
jaren heen heeft zij zich gespecialiseerd 
in verschillende behandelingen voor 
gelaat en lichaam. Haar diploma wand 
is dan ook indrukwekkend.
Ik installeer me op de behandeltafel en 
word toegedekt. De ruimte is een oase 
van rust door de fijne achtergrondmu-
ziek en aangepaste sfeerverlichting. Na 
de huidanalyse wordt de gelaatsverzor-
ging aangepast aan mijn huidtype en 
wensen. Tijdens de behandeling merk 
je dat deze zelfverzekerde dame zeer 
ervaren is. De heerlijk producten van 
Yonka zorgen ervoor dat mijn huid na 
afloop weer in balans is en zeer fris en 
glad aanvoelt. Ik word nog heerlijk ver-
wend met een kopje power thee en we 
houden nog snel een gezellige babbel 
over ons prachtige vak. Wat een aan-
rader om toch met regelmaat eens een 
bezoek te brengen aan een collega. 
Een verrijking voor je huid en mindset.”
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Nieuws uit de bedrijven

Chi Congres 30 november 2019

Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan organiseert Chi Natural Life, voorheen 
ook actief onder de namen Masteco en Chi International, een congres met als 
hoofdthema’s : ‘State of the art aromatherapie’ en de ontwikkeling van de men-
selijke gezondheid: wat gaat er mis met de health span? We bieden deze dag 
een uniek programma aan met lezingen van gerenommeerde sprekers, demon-
straties, workshops en volop aromabeleving. U kunt uw eigen programma 
samenstellen om zo kennis en inspiratie op te doen binnen uw vakgebied en 
persoonlijke interesses. 
Lezingen
Sprekers op dit congres zijn o.a. de veelzijdige arts en deskundige op het 
gebied van natuurlijke gezondheid, Dr. Geert Verhelst en Drs. Harmen Rijpkema, 
medisch antropoloog en aromatherapeut. Beiden hebben standaardwerken 
geschreven over hun specialisme: geneeskrachtige planten respectievelijk 
 aromatherapie. 
Drs. Harmen Rijpkema zal spreken over de laatste stand van zaken omtrent de 
ontwikkeling van aromatherapie: welke mogelijkheden biedt Aromatherapie in 
de moderne geneeskunst? Welke spectaculaire studies van de afgelopen jaren 
bieden soelaas voor de kwalen waar we allemaal mee te maken krijgen? 
Wat zijn de trends? 
Dr. Geert Verhelst zal ingaan op het hoe en waarom van de discrepantie tussen 
de al meer stijgende ‘life span’ en de inmiddels dalende ‘health span’. 
Wat is hier aan de hand? Zijn er oplossingen?
Naast verschillende lezingen zijn er een aantal workshops die doorlopend 
zullen plaatsvinden en waar u zich persoonlijk voor in kunt schrijven. 
Praktisch
Het congres biedt een dagvullend programma van 10.00 tot 16.00 waar u zich 
kunt laten informeren, inspireren en enthousiasmeren voor de goede zaak: een 
natuurlijke gezondheid voor iedereen. De dag wordt rond 16.00 afgesloten met 
de presentatie van de 9de druk van het Aromecum, van Absint tot Zonnebloem 
die vernieuwd, uitgebreid en verbeterd is!
Het congres wordt op een wel heel bijzondere plek georganiseerd: de koepel-
gevangenis van Breda. Een bezoek aan de koepel geeft een wow-gevoel! 
Het indrukwekkende, koepelvormige cellencomplex is ontworpen door 
J.F. Metzelaar in 1883. Het cellencomplex bevat 198 identieke cellen verdeeld 
over 4 bouwlagen om een adembenemend rond open atrium. Het geheel is 
afgedekt met een reusachtig koepeldak. Het prachtige ronde atrium en de 
cellen zorgen voor een unieke ervaring!
Tickets
Deelname is uitsluitend voor professionals. De prijs voor deelname aan dit 
 congres bedraagt: € 79,- ex. btw. Dit geeft recht op toegang voor de hele dag, 
alle activiteiten en een aantal workshops naar keuze. U krijgt 
hiervoor – aan het einde van de dag – ook 1 exemplaar van het 
Aromecum t.w.v. € 59,95 en een ‘Chi bag’ t.w.v. € 25,-. 
Ga naar: www.chi.nl/congres voor tickets. 
Bezoek ons op de Estetika Expo voor meer informatie.
We hopen u te mogen ontmoeten op 30 november 2019!

110 Producten van Medex voldoen aan de 
eisen van veganisten
Zonder dat Medex bewust 
in de research daar naar 
gezocht heeft, voorop staat 
in de research dat het pro-
duct het meest actief en 
tolerant is van alle cosme-
tica  zijn er veel producten 
zo natuurlijk, dat deze de classificatie  Veganistisch 
kunnen dragen. Geen misverstanden, Medex is geen 
bedrijf dat veganistisch is of dit ambieert, maar voor 
uw veganistische klanten kan dit toch een heel leuk 
gegeven zijn.
Meer informatie: www.medex.eu

Nieuw zijn de produkten van Diferencia
Nieuw zijn de produkten van Diferencia. De filosofie 
van Diferencia phytopower cosmetics is simpel en 

doeltreffend; De 
natuur heeft alles te 
bieden, wat wij als 
mens nodig hebben 
voor een goede en 
gezonde huidverzor-
ging. Indien wij met 
natuurlijke ingredi-
enten, de biologi-
sche balans in de 
huid herstellen, dan 
kunnen wij de huid 

activeren en zal deze gezond gaan functioneren om 
uiteindelijk ook gezond te worden. 
De huidverzorgingsproducten zijn ontwikkeld vanuit 
praktijkervaring met een holistische benadering, in 
combinatie met de wetenschappelijke kennis van 
een drietal Europese fabrikanten, die hun sporen al 
decennia lang verdiend hebben in het produceren 
van natuurlijke huidverzorgende cosmetica.
Meer informatie: 
www.diferencia-cosmetics.nl / +31 (0) 45 577 81 22

RECHTZETTING: 

Artikel huidanalyse Hebe 151, pagina 30

De Nati Skin Analyser- huidscanner wordt exclusief 

verdeeld door Puracos bvba in de BENELUX en niet 

door RITUELLE.



YOUR MUSTHAVE  
FASHION STATEMENT

Als twee producten perfect bij elkaar passen,  
dan verdient dat een eigen stijlvolle verpakking.  
Daarom lanceert MARC INBANE de ENSEMBLE 
en de RADIANT set. Beide sets zijn verpakt 
in een unieke en elegante ronde clutch. 
Een musthave voor wie de tanning- en  
verzorgingsproducten graag in stijl bewaart.

Adviesverkoopprijs per set: €74,90

“Ensemble” “Radiant”
MARCINBANE.COM

De na
tuurlij

ke kra
cht

    
 die 

je to
elacht

phytopower cosmeticscosmeticsiferencia cosmeticscosmetics

Pastorijstraat 5   •   6361AE Nuth   •   T. +31 (0)45 577 81 22

100% natuurlijke huidverzorgende cosmetica.

Geproduceerd uit hoogwaardige bio-ecologische plantaardige oliën en grondstoffen. 
De KRACHT van de verzorgingsproducten bestaat uit de juiste selectie en combinatie 
van essentiële vetzuren, waarmee de biologische balans van de huid wordt hersteld.

Kenmerken van onze producten:
• Alleen natuurlijke ingrediënten met een hoge verdraagzaamheid worden verwerkt.
• Gecertifi ceerd volgens de strenge natuurlijkheidseisen van het ICADA keurmerk.
• Effectieve werking bij alle huidcondities en huidproblemen.
• Volledig assortiment bestaande uit:

5 productlijnen, bodylijn, sunscreen en specialties te gebruiken bij apparatuur. 
• De verzorgingsproducten zijn voorbehouden voor professionals zoals, 

schoonheidsspecialisten, (huid)therapeuten, cosmetische acupuncturisten, etc. 
• Wij dragen bij aan het succes van jouw instituut door scholing en begeleiding 

van ons behandelconcept, terugkomdagen, helpdesk, etc.

Kom kennis met ons maken tijdens                          , stand 1/145.                         , 

Bezoek de stand van Medik8 5, 6 en 
7 oktober 2019 op de estetika in Brussel
Medik8 is een award-winnend 
wereldwijd huidverbeterings-
merk dat uitsluitend wordt 
 verkocht door huidverbeterings-
experts.
Onze producten worden 
 ontworpen, ontwikkeld en 
 geformuleerd door een team 
van biochemici en farmacologen 
in onze Britse biotechnologische 
onderzoeksfaciliteit.

Bezoek onze stand van Medik8 
en maak kennis met onze 
 nieuwe Medik8 Facials.
Alle professionele Medik8 
behandelingen bevatten onze 
CSA-Filosofie plus exclusieve 
technologieën. Laat uw klant 
genieten van Beautiful Skin For 
Life Facials evenals zichtbare 
 resultaten. 
Stand nummer 1/562

Voor meer informatie:
www.medik8.be • info@medik8.be •0031(0)89731475



Risktrainer opleiding voor leerkrachten op

• 17/10/19 in Coach Antwerpen 
• 28/11/19 in Coach Roeselare 

Ook dit schooljaar organiseren we opnieuw een opleiding 
voor de leerkrachten die gebaseerd is op de Risktrainer 
voor schoonheidsspecialisten. Doel van deze opleiding 
is om de leerkrachten te ondersteunen met lesmateriaal, 
tips & tricks en de mogelijkheid om ervaring uit te wisselen 
met elkaar. Je krijgt die dag heel wat materiaal mee naar 
huis zoals de Risktrainer fiches. Wil je graag deelnemen 
aan deze opleiding stuur dan een e-mail naar sofieleyten@
besko.be

Startersdagen 2020

• 04/05/20 in Coach Roeselare
• 06/05/20 in Coach Antwerpen

Wil je de leerlingen van het laatste jaar ook een berg 
aan informatie meegeven zodat ze goed voorbereid 
zijn op hun overgang naar de arbeidsmarkt? Kom dan 
naar de startersdagen in Antwerpen of Roeselare, waar 
we samenwerken met verschillende partners waaronder 
Unizo om de leerlingen te ondersteunen.

Noteer alvast onderstaande data in je agenda:

Talentenwedstrijd make-up artist 2020 van Atheneum Lier 
campus Louis Zimmer 
• 16/03/2020
Estetika maquillagewedstrijd 
• 21/03/2020

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

Een nieuw schooljaar en een nieuwe start, iedereen uitgerust in de vakantie en klaar om er terug in te vliegen. 
Ook dit schooljaar staan er weer nieuwe uitdagingen voor de deur. De start van de nieuwe brede eerste graad 
heeft de hervorming van het huidige onderwijs ingezet. Als vertegenwoordiger van de schoonheidsspecialisten 
 zitten we mee rond tafel bij de besprekingen van de onderwijshervormingen. Er staan de scholen heel wat uit-
dagingen te wachten met het voorstel dat nu op tafel ligt waar in de tweede graad schoonheidszorgen en haarzorg 
samen zullen aangeboden worden aan de leerlingen. Deze leerlingen zullen dan in de 3de graad een definitieve 
keuze moeten maken. Wij ijveren ervoor dat de leerlingen een goede opleiding krijgen en voldoende ondersteunt 
worden in hun mogelijk ondernemerschap. 

Nieuws voor het onderwijs
Sofie Leyten

15228
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Huidverjonging zonder plastische ingreep
Perle Monheim-Boeckx

De zomer is bijna voorbij, iedereen heeft genoten van zon, 
zee, strand, … hopelijk heeft ook iedereen tijdens de zomer 
zijn of haar huid netjes verzorgd voor en na het zonnebad 
want zoals algemeen geweten, is de zon heel belangrijk voor 
de juiste vitamines maar tegelijk ook schadelijk voor onze 
huid. Teveel zon kan grote invloed hebben op onze huid wat 
kan leiden tot meer rimpels, pigmentvlekjes, ouderdomsvlek-
jes die meer uitgesproken zichtbaar worden, uitdroging van 
de huid … enz.

Met de herfst en de winter in het verschiet, gaan onze klan-
ten terug op zoek gaan naar methodes om de huid in opti-
male staat te krijgen en vaak ook om er jonger uit te zien. 
De droom van elke vrouw is zo goed mogelijk voor te komen 
met zo weinig mogelijk invasieve technieken, niet voor ieder-
een is weggelegd om huidveroudering tegen te gaan met 
naalden of zeer agressieve peelings die wel effectief kunnen 
zijn maar niet altijd even aangenaam of niet aangewezen 
voor mensen met een zeer gevoelige huid. Er zijn verschil-
lende technieken die we kunnen aanwenden om onze huid 
optimaal te verzorgen. Een combinatie van verschillende fac-
toren kan huidveroudering tegen gaan.

Exfoliatie van de huid 
Een belangrijke stap in de huidverzorging is het exfoliëren 
van de huid, deze techniek laat ons toe dode huidcellen te 
verwijderen waardoor verstopte poriën gereinigd worden, 
puistjes minder kans krijgen, fijne rimpeltjes verminderen, 
… na het scrubben staan de poriën open waardoor de pro-
ducten die erna gebruikt worden beter door de huid worden 
opgenomen. Celvernieuwing wordt gestimuleerd door het 
scrubben van de huid. Er bestaan enorm veel mogelijkheden 
om haar te exfoliëren, van zeer fijne zachte scrubs tot scrubs 
met een zware korrel, apparaten die het scrubben vergemak-
kelijken zoals microdermabrasie, speciale roterende borstels, 
… iedereen heeft zijn eigen favorieten en wendt deze aan 
om het gewenste resultaat te bekomen.

Hydrateren en verstrakken van de huid
Naast het scrubben is uiteraard de hydratatie en voeding 
van de huid van uiterst belang bij het tegengaan van verou-
dering. De juiste dag- en nachtcrème gebruiken kan al een 
wereld van verschil betekenen, daarnaast zien we haar graag 
strak en fijn van textuur. Ook hiervoor bestaan verschillende 
technieken, van manuele massagetechnieken tot gelaats-
gymnastiek, met apparaten die huidversteviging ondersteu-
nen. Iedere schoonheidspecialiste zoekt haar eigen weg om 
de veroudering tegen te gaan en de huid en alzo de klant te 
laten stralen.

Er is afgelopen jaar heel wat te doen geweest rond een 
nieuw apparaat dat verschillende technieken heeft gebun-
deld in één toestel om huidveroudering tegen te gaan. Het is 
een apparaat dat uniek is in zijn soort. Er bestaan nog toe-
stellen die gelijkaardige behandelingen aankunnen maar de 
bundeling van deze specifieke 3 technieken in 1 is voorlopig 
enkel hierin te vinden. Naast het 3 in 1 proces, heb je nog de 

mogelijkheid om uit te breiden naar een 4 in 1 en een 5 in 1 
behandeling. Het huidverjongingsapparaat werd uitgeroepen 
tot apparaat van 2019 in een poll voor schoonheidsspeci-
alisten en kreeg verschillende andere prijzen in het buiten-
land, een goede reden om de werking van het apparaat van 
naderbij te bekijken en uit te pluizen wat zijn werking is.Vijf 
technieken worden met aangepaste hulpstukken gebundeld 
in een behandeling: oxygene (3 in 1), radiofrequentie (4 in 1) 
en ultrasoon (5 in 1).

De eerste stap is oxygeneo: dit proces is een 3 in 1 
behandeling
Wat belooft het hulpstuk?
• Verbetering van de huidtextuur en de teint
• Zuurstofverrijking van binnenuit
• Optimale absorptie van revitaliserende werkstoffen
• Zichtbare resultaten vanaf de eerste behandeling

Hoe werkt het? 
Er worden 3 behandelingen tegelijk uitgevoerd. De dode 
huidcellen worden geëxfoliëerd. Tegelijkertijd brengt het de 
revitaliserende werkstoffen (infusie) in de huid en wordt de 
huid voorbereid voor de opname van actieve werkstoffen. 
Tot slot wordt de zuurstoftoevoer van de huid gestimuleerd 
van binnenuit.

Dit proces is mogelijk door het kopstuk dat bestaat uit 
natrium carbonaat, dit wordt gecombineerd met een gel. 
Door het contact van het kopstuk met de gel gaat de zout-
oplossig in het kopstuk oplossen waardoor exfoliatie moge-
lijk wordt. Er ontstaat een schuimend proces, in het begin 
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voelt dit zeer zacht aan en gaandeweg begint het harder en 
harder te schuimen, je voelt een prikkeling en een beetje 
warmte maar het lokt geen irritatie uit.

De oxygeneo technologie produceert CO2 belletjes die op 
de huid uit elkaar spatten, waardoor van binnenuit onmid-
dellijk zuurstofrijk (O2) bloed naar de huid wordt getranspor-
teerd. Dit verhoogt de doorbloeding en het celmetabolisme.

De behandeling kan toegepast worden op elk huidtype, 
behalve indien aangetast door actieve acné. De behandeling 
wordt best gedaan in kuurvorm, een 6-tal behandelingen om 
de twee weken en nabehandeling om de 4 tot 6 weken. Na 
verloop van tijd kan een kuur herhaald worden indien nodig.

De tweede stap is radiofrequentie behandeling: 
(4 in 1)
Wat belooft het hulpstuk?
• Rimpelreductie
• Stevigere huid
• Strakkere huid
• Face contouring

Hoe werkt het?
Radiofrequentie genereert warmte door zeer snel wisselende 
elektromagnetische velden. Door deze zeer gerichte verhitting 
van de dermis wordt de collageen productie gestimuleerd en 
worden de verslapte contouren verstevigd. Het is een tripo-
laire technologie die de limitaties van monopolaire en bipo-
laire technologieën overstijgt. De behandeling voelt aan als 
een warme massage en geeft onmiddellijk resultaat. Tripolaire 
radiofrequentie is aangenaam en pijnloos, er is weinig tot 
geen risico op verbranding wat bij monopolaire en bipolaire 
technologieën wel eens werd vastgesteld of werd ervaren als 
onaangenaam door de klanten. Uiteraard moet het apparaat 
juist gebruikt worden, wanneer men een foute instelling heeft 
gedaan of het apparaat lang op éénzelfde plaats heeft laten 
staan zou het teveel warmte kunnen creëren op één plaats 
en dit kan wel gevolgen hebben. Men heeft resultaat na één 
enkele behandeling maar voor een langdurig resultaat wordt 
de behandeling voorgesteld in kuurvorm. 

De radiofrequentie behandeling kan toegepast worden op elk 
huidtype maar mag niet gebruikt worden op fillers, het appa-
raat kan na 14 dagen wel op botox gebruikt worden.

Stap drie is de ultrasoon behandeling: (5 in 1)

Wat belooft het hulpstuk?
• Activeert het celmetabolisme 
• Verbetert de vochtretentie 
• Draineert vochtophoping rondom de ogen 
• Veilig voor alle huidtypes

Hoe werkt het?
Ultrasone geluidsgolven dringen door onder het huidopper-
vlak en verhogen het celmetabolisme. De vibraties vergroten 
tijdelijk de extracellulaire ruimtes, waardoor actieve werk-
stoffen en voedingsstoffen in de diepere huidlagen kunnen 
worden gebracht.

Met ultrageluid kan men in de dermis en onderhuids kleine 
puntvormige beschadigingen aanbrengen zodat de huid aan-
gespannen en het vet verminderd wordt. Als reactie op de 
warmte zal de aanmaak van nieuw collageen worden gesti-
muleerd.

Het resultaat is een geleidelijke verstrakking die na verloop 
van tijd een liftend effect tot gevolg heeft. Het resultaat van 
de ultrasone behandeling is het best te zien na een 3 tal 
maanden.

De behandeling is geschikt voor elk huidtype.

De beste resultaten bekom je met de 5 in 1 behandeling, dit 
is de ideale behandeling. Maar ook elke behandeling apart 
is aan te raden, dit volgens de wensen van de klant. Je kan 
deze integreren in je gelaatsverzorging of apart. Ook kan ze 
perfect samengaan met de producten die je gebruikt in je 
instituut. Er is geen enkele reden om je gamma producten te 
vernieuwen of te vervangen.

De foto’s zijn onbewerkt en afkomstig van schoonheidsspe-
cialistes die het apparaat gebruiken, niet van de producent 
van het apparaat. 

Bronnen: 
Hebea – Peau-d-Abricot – Pollogen.eu – Geneo.nu – Esthetiq.beNA 5 BEHANDELINGEN
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Voor u gelezen in de pers

Slaap, kindje, slaap…
In het Laatste Nieuws lazen we een interessant artikel over 
mensen die te vroeg opstaan en dan meer risico lopen om te 
overlijden door een hartaanval of een beroerte. Dat blijkt uit 
een nieuwe studie van de University College London (UCL). 
Het onderzoeksteam van de UCL baseerde zich op gege-
vens van 4.399 mensen tussen 40 en 69 jaar oud, die verza-
meld werden tussen 1988 en 1991. Die deelnemers moesten 
destijds een enquête invullen over hun slaapkwaliteit. Zo 
moesten ze onder meer vertellen of ze gemakkelijk in slaap 
vielen, of ze te vroeg wakker werden en of ze zich nog sla-
perig voelden als ze opstonden. In 2017 werden de deelne-
mers opnieuw opgezocht, en 1.656 van bleken overleden 
aan hart- en vaatziekten. 

“Zelfs als je rekening houdt met andere risicofactoren, liepen 
mensen die te vroeg wakker werden meer risico om te over-
lijden aan hart- en vaatziekten”, vertelt Victoria Garfield van 
het UCL Institute of Cardiovascular Science. Dit effect was 
bovendien groter bij Europeanen dan bij mensen uit Zuid-
Azië of Caraïbisch gebied. “Er is meer onderzoek nodig om 
te achterhalen wat hiervoor de exacte verklaring is”, besluit 
Garfield. 

Hoeveel moet je dan best wél slapen?
De slaapbehoefte verschilt per persoon en is afhankelijk 
van diverse factoren. De meeste deskundigen raden een 
slaaptijd tussen 7 en 9 uur per nacht aan. Sommige mensen 
voelen zich na 7 uur al uitgeslapen, andere hebben wat meer 
nodig. Probeer wel zo veel mogelijk op hetzelfde moment 
onder de wol te kruipen en zoek je eigen slaapritme.

Slaap, kindje, slaap… bis
In dezelfde krant, tenminste toch de online versie, vernemen 
we het verband tussen slapen met tv aan en kilo’s bijkomen. 
Het Laatste Nieuws haalt een onderzoek aan dat verscheen 
in het medisch tijdschrift JAMA International Medicine waarin 
beschreven staat dat bijna 44000 vrouwen werden geanaly-
seerd, ook over hun slaapgewoontes. Wat bleek? Vrouwen 
die sliepen in een kamer met licht of een televisie, kwamen 
gemiddeld 5 kilogram of meer aan, zagen een stijging van 

© Claudio Scott

10% in hun BMI en hadden een hoger risico op overgewicht 
(BMI tussen 25 en 29,9) en obesitas (BMI boven de 30) dan 
vrouwen die niet werden blootgesteld aan licht. En hoe meer 
licht er in de kamer was, hoe sterker het verband.

Slaap kindje slap…tris
Tommy Huyghebaert van het Nieuwsblad maakt gewag 
van een onderzoek van verschillende onderzoekers (VUB, 
Brugman Ziekenhuis en Russian Academy of Sciences) die 
op zoek gingen naar de verschillende types mensen, gecata-
logeerd aan de hand van het moment van de dag dat ze het 
actiefst zijn. We kennen allemaal de ochtend- en avondmen-
sen, maar er werden nog twee ‘chronotypes’ gevonden: de 
dutter en het namiddagtype. 
Mensen die door het nauwkeurig bij houden van de tijd-
stippen waarop ze het meest alert zijn, of door zelfkennis, 
kunnen achterhalen tot welk chronotype ze horen kunnen 
daarop hun dagdagelijkse activiteiten afstemmen en er 
profijt uithalen. Denk maar aan studenten of mensen in de 
productie die hun productiviteit (productieve tijd J) kunnen 
matchen aan hun chronotype en zo het beste resultaat 
bekomen. 
 
Studeren of werken op het juist tijdstip
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PODOCARE FOAM BALSEM is dankzij de speciale X-CARE 
formule de nieuwste oplossing in voetverzorging.

Het succes van de X-CARE formule zit in de perfect afgestemde 
combinatie van werkzame ingrediënten.

De combinatie van provitamine B5, glycerine, druivenpitolie en 
bisabolol, verzorgt en beschermt de huid. Oliën van citroengras, 
sinaasappel en grapefruit zorgen voor directe verlichting van de 
voeten en geven een frisse geur, wat zorgt voor een aangenaam 
gevoel van wellness. Werkzame bestanddelen die de X-CARE 
formule vormen, hebben dankzij hun laag vetgehalte en fijne tex-
tuur een diepgaand effect op de huid. De zijdezachte schuimbal-
sem verzorgt de huid zonder een vettig filmlaagje achter te laten. 
Is snel absorberend, schoenen en sokken kunnen onmiddellijk 
worden gedragen!

XCARE
• Functionele balsem met een zijdezachte schuimend textuur  

voor de voetverzorging
• Natuurlijke citrusoliën voor een verfrissend effect,   

geen parfum toegevoegd
• Niet vet en snel absorberend
• Eenvoudig in gebruik, volledig ledigbaar

Artikel         Omschrijving  Prijs

MYKO PRO Anti-schimmel set
EP300  1 set                        €21,20
                       (excl. btw)
Inhoud set (verpakt in een etui):

1 x Verstevigende nagelolie
1 x Nagelbeschermende crème  
1 x Beschermende voetdeo
1 x Perma Hafte

PODOCARE FOAM BALSEM MYKO PRO ANTI-SCHIMMEL SET

www.intermedi.be

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 

Regelmatig gebruik van de PODOCARE Foamy balsem 
verbetert het welzijn van de voethuid.

Vraag naar de brochure van PODOCARE 
om alle producten te ontdekken!

Hebe_nl_Podocare_foam_myko_advertentie.indd   1 20/08/19   16:29



Leer je klanten kennen
Sofie Leyten

Welk type zijn mijn klanten 
en medewerkers?

 
Een rustig muziekje vult de ruimte ter-
wijl jij een massage geeft aan mevrouw 
Somers, die er duidelijk van geniet. 
Plots wordt er ongeduldig op de bel 
gedrukt. Je vreesde het al, de volgende 
klant is zoals gebruikelijk veel te vroeg. 
Je vindt het echt lastig om tijdens de 
massage te moeten stoppen. Je excu-
seert je bij mevrouw Somers en gaat 
opendoen. Mevrouw Janssens verklaart 
met luide stem dat ze te vroeg is omdat 
ze toch al in de buurt was en stapt 
kordaat naar de wachtruimte. Met veel 
kabaal installeert ze zich, opent haar 
laptop en begint ijverig te tokkelen. 

Is het voor jou soms ook een balansoe-
fening om met al de verschillende per-
soonlijkheden in je zaak om te gaan?  

 
 

 
Zowel je medewerkers als je klanten 
hebben allemaal hun eigen karakter 
en als zaakvoerder word je geacht 
hiermee om te gaan op een vlotte en 
ontspannen manier. Dat lukt je de ene 
keer waarschijnlijk beter dan de andere. 
En dat is ook niet abnormaal. Elk type 
vraagt een andere aanpak, het lijkt net 
of je dan een andere taal moet spreken.

Via het ‘Insights Discovery’ systeem 
geef ik jou graag een aantal tips, om 
gemakkelijker te communiceren met je 
klanten en je team.

Het kordate type (rode energie)

Mevrouw Janssens is een klant met 
veel rode energie. Ze is kordaat, wil 

geen tijd verspillen en wil snel resultaat. 
Haar communicatie zal duidelijk zijn en 
kan vaak hard overkomen.

Hoe sneller mevrouw Janssens gehol-
pen kan worden, hoe liever ze het 
heeft. Zelfs bij een ontspannende 
massage mag voor haar het tempo 
opgevoerd worden. Heel belangrijk 
dus om haar goed in te lichten als je 
andere afspraak uitloopt en je mevrouw 
Janssens niet op het afgesproken uur 
kan behandelen.
Verder zit deze dame echt niet te wach-
ten op een verslag van jouw vakantie, 
je gezin of je huisdieren. Stel haar liever 
de vraag hoe het bij haar op het werk is 
of waar ze tegenwoordig mee bezig is. 
Voor ze weer vertrekt kan je haar gerust 
vertellen over een actie die je momen-
teel hebt lopen maar hou je boodschap 
kort en bondig!

Het voorzichtige type (groene 
energie)

Mevrouw Somers geniet ten volle van 
de sfeer in je zaak en van de massage, 
maar wil je niet te veel last bezorgen. 
De kans is groot dat ze veel groene 
energie heeft.

Ze begrijpt het best als je even de 
andere klanten begroet. Ze cijfert zich 
gemakkelijk weg zodat het niet altijd 
even duidelijk is wat haar wensen echt 
zijn. Weet dus dat dit type zich welkom 
wil voelen en begrepen, op een rus-
tige, persoonlijke manier. Zoek naar 
overeenkomsten tussen jullie … maar 
verzin ze niet! Mensen met veel groene 
energie voelen het direct aan wanneer 
iemand zich niet oprecht gedraagt en 
hun ‘naar de mond praat’. 

En ja, misschien heb je een product 
waarvan je (oprecht!) denkt dat het iets 
voor haar kan zijn, laat het haar dan 
rustig weten zonder te pushen voor 
verkoop. Eens ze een klik heeft met 
jou en je aanpak waardeert, is de kans 
groot dat zij een van je meest loyale 
klanten wordt!
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Het correcte type (blauwe 
 energie)

Een eigen zaak brengt veel admini-
stratie met zich mee. Gelukkig word je 
hierin bijgestaan door Anja. Ze brengt 
structuur in je paperassen en zorgt 
ervoor dat de voorraadlijst altijd up-to-
date is zodat ze tijdig nieuwe bestel-
lingen kan plaatsen. Dat heeft ze te 
danken aan haar voornamelijk blauwe 
energie. Anja jongleert met databanken 
en Excellijsten alsof het niets is, zij het 
dan met naar jouw gevoel veel onno-
dige details, maar voor Anja is het alle-
maal even belangrijk.

Anja werkt graag op een correcte 
manier, met een duidelijk kader en 
heldere instructies. Als je een nieuw 
programma wil introduceren in je zaak, 
verwacht je dan maar aan veel vragen 
van haar. Het hoe, wat, wanneer en 
waarom kan je best zo helder moge-
lijk toelichten. Het kan zijn dat Anja er 
eerst wat wantrouwig tegenover staat 
(het ging toch goed zoals het was?) 
maar eens ze het begrepen én ervaren 
heeft, laat ze zich zeker overtuigen. 
Straffer zelfs: ze zal suggesties doen 
om er nog meer een succes van te 
maken!

Anja heeft ook een uitstekende pro-
ductkennis, zij zal de klanten dus heel 
goed kunnen vertellen wat de voor- 
maar ook de nadelen zijn van bepaalde 
producten. Technisch is zij top, maar 
misschien kan je haar nog begeleiden 
om daar wat commerciëler mee om te 
gaan …

Het sociale type (gele energie)

Dat commerciële is dan weer totaal 
geen probleem voor Jill, de manicure in 
je instituut. Voor Jill lijkt het leven een 
groot feest. Ze kan geen ‘nee’ zeggen, 
wil overal bij betrokken worden en 
wimpelt mogelijke bezwaren af met een 
nonchalante ‘komt allemaal goed!’. Aan 
gele energie geen gebrek, met andere 
woorden.

Doorgaans klikt het wel tussen haar en 
Anja, totdat Jill weer eens zelf nagel-
lak voor het bedrijf koopt (want ‘deze 
kleur is echt de max!’) zonder het aan-
koopbewijs te bewaren, ziek is zonder 
doktersbriefje binnen te brengen of 
afspraken verzet zonder de anderen te 
verwittigen … (‘Ah, sorry, vergeten!’)

Ach, ze is ook zo ongelooflijk goed in 
haar job, zo ongelooflijk creatief, opti-
mistisch en vrolijk dat ze zelfs mevrouw 
Somers nog tot de gekste nailart kan 
verleiden. Je moet haar soms wel 
eens op de vingers (voorzichtig voor 
de nagels ;-) ) maar dat doe je vooral 
nadat je eerst een compliment hebt 
gegeven voor haar positieve bijdrage.

Je medewerkers zijn zeker verschillend 
te noemen, maar vooral ook comple-
mentair. Neem bijvoorbeeld de zomer-
actie die je dit jaar voor de klanten 
voerde: dankzij Anja’s originele aanvul-
lingen op jouw oorspronkelijk idee, en 
Jills praktische uitwerking is dat een 
groot succes geworden!
Dit is maar een greep uit de vele inzich-
ten en tips die het Insights Discovery 

model je kan brengen rond omgaan 
en communiceren met anderen. De 
‘Kleurrijke Communicatie’-training 
van Qlick gaat nog een stapje verder: 
je leert o.a. ook hoe je de types kan 
herkennen, welke factoren je in een 
‘slechte dag’ brengen en hoe je terug 
naar ‘goede dag’-gedrag kan scha-
kelen. Aan de hand van interactieve 
oefeningen laten we jou en je team op 
een fun manier ervaren hoe je dit in de 
praktijk kan toepassen. Bovendien kan 
je via een online test een persoonlijk 
Discovery profiel laten genereren, waar-
mee je als het ware een handleiding 
voor optimale communicatie met jou 
ontvangt. Hadden je ouders dat vroe-
ger maar geweten 😉

www.click.today

Chantal Smedts richtte in 2007 samen met Anneliese 
Monden het training & coaching bedrijf Qlick op. Met haar 
eigen ervaring als ondernemer in de beautysector, 
en als Master Certified Coach, richt ze zich tot zaak-
voerders die zowel zichzelf, hun personeel als hun bedrijf 
bewuster willen laten groeien.



RISKTRAINER
voor de SCHOONHEIDSSPECIALIST

BEDRIJFSHYGIËNE

HYGIËNE
Hieronder verstaat men maatregelen die getroffen worden om schade aan 
de gezondheid te voorkomen, zoals maatregelen tegen het verspreiden van 
micro-organismen om infecties te voorkomen. De schoonheidsspecialist 
zorgt voor een gezonde werkomgeving. 

Reinigen 

Onder reinigen wordt verstaan het verwijderen van zichtbaar vuil en onzicht-
baar organisch materiaal om te voorkomen dat micro-organismen zich kun-
nen handhaven, vermeerderen en verspreiden. 
 . Droog reinigen: bv. stof afnemen en/of stofzuigen. 
 . Nat reinigen: om een reinigende werking te verhogen, wordt een rei-

nigingsproduct toegevoegd aan water. Voor het reinigen kan worden 
gekozen voor een huishoudelijk product of een instrumentenreinigings-
middel. Voor de vloeren en het meubilair wordt een huishoudelijk product 
gebruikt. Wanneer het kan, is machinaal reinigen zeker aan te raden 
omdat er hoge temperaturen kunnen worden ingesteld (wasmachines, 
afwasmachines, ultrasoon reiniger).

ALTIJD REINIGEN EN ONTSMETTEN 

VOORALEER TE STERILISEREN

Steriliseren

Bij het steriliseren worden alle micro-organismen op of in een voorwerp 
gedood of geneutraliseerd (kiemvrij gemaakt). Men kan op verschillen-
de manieren instrumenten steriliseren: verhitten met een heteluchtste-
rilisator voor de sterilisatie van metalen instrumenten en glas of verhit-
ten met stoom (onder druk) met een autoclaaf voor de sterilisatie van  
metalen instrumenten, glazen voorwerpen en ook bepaalde kunststof-
fen en doeken. 

Ontsmetten (desinfecteren) 

Onder ontsmetten wordt verstaan het inactiveren of reduceren van scha-
delijke micro-organismen op meubilair en materiaal, huid en slijmvliezen 
tot een aanvaardbaar niveau, zodat er geen besmettingsgevaar is. We 
kunnen objecten, materiaal, de huid en slijmvliezen ontsmetten. Ontsmet-
tingsmiddelen zijn stoffen die in staat zijn micro-organismen te reduceren 
tot een aanvaardbaar peil. Ontsmetting van oppervlakken en instrumen-
ten kan zowel thermisch als chemisch (ontsmettingsmiddelen). 
Bij inwerking van heet water, hete lucht of stoom met een temperatuur 
vanaf 70° C vindt een thermische ontsmetting plaats (vb. hetelucht-
sterilisator). De meeste schimmels, bacteriën of virussen worden bij 
ontsmetting geneutraliseerd. Soms kan de ontsmetting echter ontoe-
reikend zijn. 
Bij het gebruik van wettelijk toegelaten ontsmettingsmiddelen spreken 
we over een chemische ontsmetting (bv. ontsmettingsalcohol ethanol 
in ultrasoonreiniger). Wanneer een verwonding tijdens een behandeling 
optreedt, wordt deze schoongespoeld met een erkend ontsmettings-
middel. 

Ultrasoonreiniger

Autoclaaf
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Schoonheidsspecialiste 
van het jaar 
Kasteel van Brasschaat

Let’s celebrate ! 

Noteer 
zaterdagavond 
30 november 
in je agenda!

Estetika 
stand 1/ 557

PARTY KAART 
Nodig je medewerkers, familie en kennissen uit om in een onge-
dwongen sfeer en ideaal partydecor te genieten van hét FEEST 
van de schoonheidsverzorging op zaterdag 30 november
in Kasteel van Brasschaat.
De avond start om 18u00 met ontvangst en receptie, uitgebreid 
diner met verrasssingsact en bekendmaking van de winnaars uit 
de categorieën Schoonheidsspecialiste en Schoonheids-
salon van het jaar.  

VOORVERKOOP – inschrijvingen voor 2 november  
✓ 115 € BTW excl. per persoon* 
✓ Tafels vanaf 6 personen :  105 € BTW excl. per persoon *
NIEUW : Elke tafel ingeschreven per zes personen krijgt een extra 
fl es gratis bubbels!
*Alle dranken zijn inbegrepen tot en met koffi e en thee, nadien kan er gebruik gemaakt 
worden van de gezellige winterbar tegen democratische prijzen. 

NEW
Ontvangst aan onze winterbar vanaf 22u30 aan 35 € BTW excl. - 
hapjes en drankjes aan de gezellige Winterbar.

NIEUW : Elke tafel 
ingeschreven per zes 
personen krijgt een 
extra fl es gratis bubbels!

 

#sspvhj

Dresscode: Casual Chic
Ruime privé parking is voor-
zien op privédomein.

Preferred partners :

powered by www.beautybizz.be

Hoofdsponsor : Diamond Sponsors :

Gold Sponsors :

Powered by :

Silver Sponsors :
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KLEINE ADVERTENTIES
GRATIS voor leden Besko vzw 
(tot 150 lettertekens)

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

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

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

TE KOOP
Microdermabrasie en ultrasoon toestel 

van het merk Babor.
Voor meer info: tel. 09-335 08 22

DE CRÈME DE LA CRÈME?
_________________________

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

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

Taalproblemen? 
Eén adres: syllabe@skynet.be.

 

“We make your words work!”



Het schoonheidsantwoord van 
Matis binnen de 15 minuten

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

De diagnose van jouw huid onthuld 
met 8 expertmetingen

Verhoog 
onmiddellijk 

je omzet! 
Bel ons vandaag nog 

voor een demo in 
jouw instituut!
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www.carepersonalbeauty.be

We would love to meet you  |  info@carepersonalbeauty.be  |  +32 (0) 9 337 70 20 

Het instituut van de toekomst - met jou in de hoofdrol

ZOEKT

ondernemers / schoonheidsspecialisten
met een passie voor huidverbetering

Je bent gebeten door skincare en kan 
niet wachten om je eigen zaak op te 
starten als professionele Care Skin Pro?

Je bent klaar om met jouw bestaande 
zaak de volgende stap te zetten? 
Skincare 3.0, daar ben je naar op zoek.
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