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Waarschijnlijk hebben jullie de laatste weken ook teruggedacht aan de laat renaissance
of barokke schilderijen waarop mensen overleden familieleden, buren of medeburgers
opgestapeld op karren, wegreden naar een laatste rustplaats of een brandstapel. Zij
droegen een masker in de vorm van een lange snavel ter bescherming van zichzelf,
al waren zij niet bekend met het bestaan van virussen of bacteriën. Mensen namen
maatregelen om het grote gevaar “de pest” tegen te houden.
Wie had er vorige zomer kunnen denken dat we, ondanks al onze kennis en nieuwe
technologieën, zoveel jaren later in gelijkaardige omstandigheden terecht zouden
komen. Het betreft gelukkig geen “pest” maar “covid 19” verwekt door een nieuw
maar helemaal geen onschuldig corona-virus. Wij betreuren een groot aantal doden en
zagen duizenden van onze burgers zwaar ziek worden. Wij leven mee met hen en hun
familieleden. We kijken vol bewondering naar alle zorgverleners en helpers maar ook
naar al wie werkte om de medemensen van de noodzakelijke voeding en behoeften te
voorzien.
“A band of brothers”…, velen hebben ongetwijfeld dit spannende TV-feuilleton over een
groep parachutisten in W.O.II gevolgd of opnieuw bekeken. Vriendschap, samenwerking,
elkaar in nood bijstaan… hebben geleid tot een van de belangrijke bijdragen van de
bevrijding van ons land.
In de duistere tijden zoals wij er momenteel ook kennen heb ik dikwijls gedacht, wanneer
ik jullie mails of vragen aan elkaar las, hebben wij ook geen hechte band met elkaar,
zijn wij naast concurrenten geen echte “Band of Beauticians”? Iedereen hielp iedereen
zoveel zij of hij kon. Besko, Unizo, onze leden en bestuursleden, sectorconsulenten,
uneb, de leden van paritair comité 314, onze Besko instituten en scholen… iedereen
was begaan met de problemen van anderen, dit hoofdzakelijk met het oog op het
mogelijk maken van de heropening van onze instituten of onderwijsinstellingen.
De problemen bij het interpreteren van de richtlijnen van de overheid waren legio, al
mogen we niet vergeten dat zowel politici als deskundigen het welzijn van de bevolking
voor ogen hadden maar, het kan moeilijk anders, dit onverwachte onheil, vanuit een
totaal andere gezichtshoek bekeken. Dat
er soms opportunisme om de hoek kwam
kijken, is ons niet ontgaan maar ook dit is
menselijk en hoort er bij.
Niet alle virologen hebben steeds
dezelfde inzichten. De belangen van
iedere politicus zijn niet identiek. Komt
daarbij dat enkelen torenhoge ego’s
hebben en immer maar de eerste, de
snelste of de beste willen zijn. Wij kunnen
niet twijfelen aan de goede bedoelingen
maar we leerden ook uit de maatregelen
die getroffen werden hoe moeilijk het is,
maar hoe belangrijk duidelijke richtlijnen
te verstrekken.
Naast alle onvolmaaktheden ervoeren we
toch een nooit eerder geziene solidariteit
en bekommernis voor elkaar in gans onze
bevolking.
Al willen we een dergelijke crisisperiode nooit meer meemaken toch heeft “Corona”
getoond dat mensen met elkaar begaan zijn maar tevens dat we op noodsituaties
niet steeds goed voorbereid zijn en in veel omstandigheden hoofdzakelijk op onszelf
terugvallen.
We hopen dat onze wetenschappers snel een degelijk vaccin en ondersteunende
medicatie ontwikkelen en de nodige middelen krijgen om deze globaal in te zetten.
Ondertussen nodigen we iedereen in de schoonheidssector uit op
onze Estetika beurs die we in de beste sanitaire omstandigheden
zullen laten doorgaan, we werken er volop aan om iedereen een
schitterende en veilige Estetika te laten beleven.
Nogmaals dank aan al wie zich voor ons, inzet van de eenvoudigste
tot de hoogst geplaatste.
Tot binnenkort op Estetika.
Uw voorzitter:
John Boeckx

We hopen dat onze
wetenschappers snel
een degelijk vaccin en
ondersteunende
medicatie ontwikkelen
en de nodige middelen
krijgen om deze globaal
in te zetten.
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SCHOONHEIDSSPECIALIST(E)
HERKEN JE AAN HET EMBLEEM

VU John Boeckx, Belpairestraat 6, 2600 Berchem

EEN GOED OPGELEIDE

BESKO komt op voor de
belangen van iedereen
die een esthetisch beroep
uitoefent, zoals de schoonheidsspecialist, voetverzorger,
nagelstylist en visagist.
Je kunt alleen professioneel lid
van BESKO worden als je een
erkende opleiding hebt gevolgd.

Word lid
ondersteunt
en verdedigt uw
beroep
Door de corona-crisis wordt het
lidmaatschap van 2020 gratis
verlengd tot eind 2021.
Besko houdt u ook up-to-date
met de digitale nieuwsbrief.

Deze crisis toont het belang aan van
een krachtige beroepsvereniging.
Het jaarlijkse lidgeld bedraagt voor 2020
professioneel lid – met licentie
school (directie) – erkend
leerkracht
leerling/student
werknemer/stagiair
steunend lid, firma’s
Zodra wij uw aanvraag hebben
ontvangen zullen wij u een vragenlijst toesturen. Indien hieruit
blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden om lid te worden, ontvangt u van ons een uitnodiging
om uw lidgeld te betalen.
Ieder professioneel lid zal
behalve de algemene voordelen
ook publiciteitsmateriaal ontvangen, zodat uw klanten duidelijk
kunnen zien dat u een gediplomeerd lid bent van een erkende
beroepsvereniging.
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)

� 55,� 60,� 25,� 15,� 20,� 150,-

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

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

•Vakbeurs Estetika

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

Aanvraag voor lidmaatschap

•Alle leden ontvangen
gratis Hebe

Voornaam:

•U hulp bij alle vragen
betreffende uw beroep

•Alle leden kunnen gratis een
kleine advertentie plaatsen

•Gratis vermelding op website
www.schoonheidsspecialiste
besko.be voor leden-instituten
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Nieuws voor het onderwijs
Sofie Leyten
1.Onderwijs in tijden van
Covid-19
16 maart 2020. Maggie De Block
richt zich tot de bevolking met ‘Blijf
In Uw Kot’ en viroloog Marc Van
Ranst maakt zijn intrede op de nationale omroep. Landsgrenzen worden
gesloten en België gaat in algemene
LOCKDOWN door COVID-19.
Hiermee kwam ook abrupt een einde
aan het lesgeven. Alle scholen sloten
de deuren, leerlingen en leerkrachten
werden verplicht thuis te blijven, …
Tot wanneer? Dat was voor iedereen
een groot vraagteken.
Deze situatie was voor het onderwijs
nieuw. Niemand was voorbereid op
de gevolgen van de coronacrisis.
Hoe kan je lesgeven van thuis uit?
Hoe richt ik mij tot alle leerlingen
zonder rechtstreeks contact? Hoe
kunnen we de leerlingen blijven boeien en onderrichten zonder te weten
wanneer leerlingen terug achter de
schoolbanken mogen? Kortom de
schoolgemeenschap, directies en
leerkrachten zaten toch even met de
handen in het haar.
Veel tijd om bij de pakken te blijven
zitten was er niet. De directies en
leerkrachten bundelden de krachten. Ideeën werden uitgewisseld en
de online/digitale lessen bleken een
must. Allemaal geen evidentie en
dat zeker niet binnen een praktijkvak
zoals schoonheidszorg.
Als leerkrachten vonden jullie creatieve oplossingen en gingen aan de
slag met het maken van instructiefilmpjes, het bedenken van originele
opdrachten, quizvragen …

Twee maand later kwamen eindelijk
wat versoepelingen. Op 18 mei kwam
er terug wat leven in de schoolgebouwen. Uiteraard in beperkte mate.
Lessen werden opnieuw opgestart
voor bepaalde groepen leerlingen
terwijl voor de andere leerlingen de
‘preteaching’ via afstandsonderwijs
van toepassing bleef.
Ook binnen Besko zijn wij enkele
weken bezig geweest met de heropstart voor schoonheidsspecialisten.
Dagelijks hadden we contact met
officiële instanties en werden verschillende bronnen geraadpleegd.
Op basis daarvan werden algemene
documenten met de laatste informatie en richtlijnen opgesteld. Die
werden op hun beurt dan nog bekeken door de verschillende kabinetten
en ook afgestemd met onze sociale
partners. Deze documenten zoals
de generieke gids, de checklist, de
coronagids, de visual voor schoonheidsspecialisten en klanten kan
je nog steeds opvragen door een
e-mail te sturen naar info@besko.be.
De documenten zijn ook handig voor
de praktijklessen op school. Neem ze
alvast door en verwelkom je leerlingen op een veilige manier.
Stay Safe & Teach Safe!

2. Startersdagen 2021
Helaas konden ook de geplande
Startersdagen in mei niet doorgaan.
Wij hopen dat deze informatieve
dag voor leerlingen van het laatste
jaar volgend schooljaar opnieuw kan
doorgaan. Daarom geven we de twee
nieuwe data al mee zodat deze kunnen genoteerd worden in jullie agenda.
Data:
• 3 mei in Coach – Antwerpen
• 6 mei in Coach – Roeselare

3. Risktrainer voor leerkrachten
De Risktrainer voor de schoonheidsspecialisten is digitaal
beschikbaar op
de website van
Besko. Hoe
ga je met dit
document aan
de slag in de
klas? Tijdens een
dagopleiding krijg
je tips & tricks en
ondersteunend materiaal dat je in de
klas kan gebruiken. Neem je graag
deel aan deze gratis opleiding?
Inschrijven kan vanaf september via
de nieuwsbrief die je later nog zal
ontvangen.
Data:
• 17 november in Coach – Antwerpen
• 26 november in Coach – Roeselare

4. Besko op sociale media
In maart werd de gesloten facebookgroep Leerkrachten schoonheidsverzorging opgericht. Sindsdien
voegden zich al 90 leerkrachten
vanuit alle hoeken van het land zich
toe. Het doel van de groep is om
de expertises van de leerkrachten
samen te brengen. Het is de place to
be om vragen te stellen, lesmateriaal
uit te wisselen of op te vragen en
nuttige informatie te delen.
Lees je al deze voordelen en ben je
nog geen lid van de groep? Geen
nood. Je kan je nog steeds aanmelden via facebook om lid te worden.
We voegen je graag toe!
Volg jij Besko al op Instagram?
Wij zijn terug te vinden onder ‘beskonationaal’.
Bekijk en lees zeker onze inspirerende posts en verhalen.

Ontvang je onze digitale nieuwsbrief nog niet?
Stuur gerust een mail naar info@besko.be
8
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Bij ons vindt u al het nodige desinfectie- en
hygiënemateriaal en -producten conform de
meest recente overheidsmaatregelen.*
*Zolang de voorraad strekt.
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Samenstelling en impact
van het microbioom van de huid
Daniël De Backer, cosmetoloog

‘Als geheugen van onze tastzin en spiegel van
onze emoties, is de huid een van de voornaamste
organen van het lichaam.
Naast haar fundamenteel beschermende rol,
fungeert ze ook als centrum van metabolische
reacties die verantwoordelijk zijn voor ons
uiterlijk voorkomen en ons inwendig welzijn.
Een huid in goede gezondheid is het
meest performante laboratorium voor
schoonheidsproducten.
Gérard Redziniak1
dermato-cosmetische consultant

1. Een uniek ecosysteem
Ondanks de continue afschilfering en de constante aanvoer
van keratinocyten, wordt de bovenste hoornlaag, het stratum
disjunctum, voortdurend gekoloniseerd door micro-organismen. Hierdoor vormt ze een rijk en dynamisch ecosysteem,
dat 1000 miljard micro-organismen bevat, die tot meer dan
1000 soorten behoren, en samen de flora of het microbioom
van de huid vormen . De huidflora maakt bovendien een interactief deel uit van het gehele lichaamsmicrobioom. De identificatie van het huidmicrobioom geraakte sedert 2007 in een
stroomversnelling door de lancering in de VS van het Human
Microbiome Project, dat als opdracht kreeg het genoom van
alle micro-organismen op de huid te decoderen. Het leeuwendeel van deze organismen zijn bacteriën, die een minderheidspopulatie van gisten en schimmels ruim overheersen (fig.1).
Op de huid komen twee types van bacteriën voor: staafvormige bacillen en bolvormige kokken, zoals stafylokokken en
streptokokken . De kolonisatie door micro-organismen begint
enkele minuten na de geboorte. Bij de bevalling worden er
op de pasgeboren baby bacteriën overgedragen om de complexe suikers van de moedermelk te helpen verteren die nodig
zijn voor de ontwikkeling van het immuunsysteem en de hersenen. Aanvankelijk is het microbioom van de baby weinig
gedifferentieerd en homogeen over het ganse huidoppervlak
verspreid. Naderhand gaan de verschillende huidregio’s eigen
karakteristieken van vochtigheid, temperatuur en sebum ontwikkelen, waardoor het microbioom lokaal differentieert. Het
microbioom evolueert op iedere hormonale verandering van
het leven: bij de geboorte, bij de adolescentie en tijdens de
menopauze en andropauze.2 De gaafheid van de epidermis
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en haar microbioom gaat gepaard met een ingewikkelde,
doch harmonische biochemie. Dit uniek zelfregulerend systeem noemt men homeostase. Het microbioom is niet enkel
een complexe invloedrijke bioactieve wereld op de huid,
maar tegelijk een echte bondgenoot, die in toenemende mate
nieuwe dermato-cosmetische mogelijkheden oplevert.
Een belangrijke haard van bacteriën zijn de haarkanalen of
infundibula van de haarfollikels. Zij bevatten een van de buitenwereld afgeschermd mengsel van sebum en keratineresten op hogere temperatuur, dat een uitstekend milieu en
dito voedingsbodem vormt voor bacteriën. De infundibula
fungeren ook als hoofdkwartier en bevoorrecht schuiloord
voor bacteriën na een ‘normale’ wasbeurt. De dichtste bacteriënpopulatie bevindt zich in de okselholtes, waar het voor
micro-organismen zalig leven is wegens de ideale temperatuur, voldoende vocht en voedzame secreties van eccriene en
apocriene zweetklieren. De meerderheid van het okselvocht
is afkomstig van de eccriene zweetklieren, die rechtstreeks
aan de huidoppervlakte uitmonden. Het eccriene zweet fungeert als draagmedium voor het apocriene zweet, dat door
apocriene zweetklieren in de haarkanalen wordt afgescheiden
en samen met sebum op de huid terechtkomt. Vers geproduceerd apocriene zweet is nagenoeg geurloos. De lichaamsgeuren ontstaan pas geleidelijk door bacteriële inwerking. Het
apocriene zweet is samen met het eccriene een feestmaaltijd
voor de 16 bacteriënsoorten, die in de okselholtes met 2,41
miljoen per cm2 opeengepakt zitten! De schedel en het voorhoofd zijn hierbij vergeleken schaars bevolkte gebieden, met
resp. 1,46 miljoen en 200.000 bacteriën per cm2. Een bijkomende belangrijke parameter, die rechtstreeks invloed heeft
op de spreiding van het microbioom, is de beschikbare zuurstof op het niveau van de huidlagen. Het zuurstofgehalte daalt
Fig.1. microflora op de huid
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2. Barrièrefunctie van het huidmicrobioom
De huid is geen al te gunstig leefmilieu voor transiënte microorganismen. Wij verliezen gemiddeld 9 gram huidschilfers
per dag en iedere schilfer bevat ong. 30 bacteriën (fig. 3). De
barrièrewerking van de epidermis wordt bijkomend gerealiseerd door haar hoog gehalte aan zouten, de overvloed aan
lipiden en de expressie door de keratinocyten van een groot
gamma van antimicrobiële peptiden (aminozuurketens), voornamelijk defensines. Keratinocyten produceren vier types van
bèta-defensines, die een doeltreffende afweer bieden tegen
huidschadelijke micro-organismen. Dit is ook het geval voor
de oogzones. Deze regio’s herbergen een specifieke flora, die
essentieel is voor de preventie van ooginfecties. De normale
oogflora handhaaft ook een beschermende homeostase door
het afscheiden van specifieke peptiden en proteasen (peptide splitsende enzymen). De bacteriële flora van de oogleden gelijkt op die van het oogvlies. De oculaire microflora kan
worden beïnvloed door externe factoren, zoals make-up en
contactlenzen. In dit laatste geval speelt niet alleen de occlusie door de lenzen een rol, maar ook de schurende werking
van de lenzen, die het indringen van schadelijke micro-organismen bevordert.

Fig. 2. Staphylococcus epidermidis

opmerkelijk van 21 % aan het epidermale oppervlak naar 3%
in het stratum spinosum. Het heterogeen karakter van de bacteriënpopulatie heeft ook te maken met het feit dat ¼ van de
micro-organismen dieper in de huid dringt via de zweetklieren,
de talgklieren en de haarfollikels.3
De huid bevat een residente en een transiënte flora. Tot de
residente flora behoren de bacteriën die permanent op de huid
verblijven en relatief stabiel zijn qua aantal en samenstelling.
Residente flora zit meestal vastgehecht aan diepere huidlagen
en in de haarinfundibula. Ze wordt nauwelijks verstoord door
normale wasbeurten en herstelt zich na enkele uren. De Staphylococcus epidermidis vertegenwoordigt meer dan 50 %
van de residente stafylokokken (fig. 2). In de diepere of infrainfundibula domineert de Propioni bacterium acnes, de ‘acne
bacil’. De transiënte flora is afkomstig van externe bronnen en
komt o.a. via lichamelijk contact en ziekenhuisbesmetting op
de huid terecht. Dergelijke bacteriën, zoals de Staphylococcus
aureus, verblijven zonder specifieke hechting en gedurende
een eerder korte periode op de huid, maar kunnen zich soms
ernstig laten gelden.

De pH van de hydrolipidenfilm, waarin de micro-organismen
vertoeven, is uiteraard medebepalend voor de samenstelling
van de micropopulatie op de huid. De fysiologische pH van de
hydrolipidenfilm en de opperste huidlagen ligt tussen 4 en 6,5,
met een aanvaard gemiddelde van 5,5. In sommige zones is
de pH hoger, o.a. in de okselholtes, waarin een pH van 5,9 de
groei van de geurinducerende bacteriën bevordert. De ‘zuurmantel’ van de huid is een cocktail van diverse chemische
bestanddelen. De eccriene zweetklieren produceren hydroxyzuren, zoals melkzuur en boterzuur en zure lipiden zoals
cholesterolsulfaat. Melkzuur diffundeert terug in de huid en
‘verzuurt’ hierbij de bovenste lagen van de hoornmaag. Melkzuur is hierdoor een belangrijk NMF- bestanddeel, in synergie met aminozuren, urocaanzuur en pyrrolidoncarbonzuur,
die stofwisselingsproducten zijn van het proteïne filaggrine,

Lactobacilli produceren
bacteriocines die de groei van
verwante pathogene bacteriën
afremmen
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3. Cosmetica in harmonie met het huidmicrobioom
Uit tal van microombioomgerichte onderzoekingen blijkt dat
het leeuwendeel van reinigende en verzorgende cosmetica
geen blijvende invloeden uitoefent op de homeostase van het
huidmicrobioom. Men is uiteraard in eerste instantie geneigd
om in dit verband de conserveringsmiddelen te viseren, maar
mede dank zij de specifieke richtlijnen en doelgerichte testen,
is de invloed van gecertificeerde cosmetische bewaarmiddelen in de toegelaten concentraties uiterst gering. Het doel van
de dikwijls noodzakelijke conservering is het product bacterioen fungistatisch te houden, zodat de veiligheid van de verbruiker wordt gegarandeerd.
Fig. 3. Micro-organismen op de afschilferende hoornlaag

Fig. 4. lactobacillus plantarum

de basismolecule van de vochtregulatie. Vrije vetzuren, overwegend sebumbestanddelen, zijn alomtegenwoordig. Deze
zuren worden geproduceerd door hydrolyse van triglyceriden
of triacylglycerolen uit het sebum door vetsplitsende enzymen
of lipasen, die worden afgescheiden door huidvriendelijke of
commensale bacteriën, zoals de Stapylococcus epidermidis.
De beschermende werking van de zuurmantel wordt ondersteund door de defensines van de keratinocyten.
Sommige stafylokokkusbacteriën, zoals de Staphylococcus
epidermidis, en melkzuurbacteriën (lactobacilli), zoals de Lactobacillus plantarum, produceren polypeptiden, die de groei
van verwante pathogene bacteriën afremmen. Dergelijke
peptiden noemt men bacteriocines. Er bestaan vele soorten
bacteriocines, met verschillende kenmerken en variaties in
activiteitsspectra. De Staphylococcus epidermidis produceert
o.m. het bacteriocine epidermine en de Lactobacillus plantarum het bacteriocine plantaricine A, dat probiotisch in het
huidmicrobioom fungeert (fig.4).
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De ‘zure alliantie’ tussen epidermis en huidmicrobioom verantwoordt verzorgende en reinigende producten die de zure pH
van de hydrolipidenfilm respecteren en bij voorkeur ingesteld
zijn op een pH tussen 5 en 5,5, met uitzondering voor oogreinigende cosmetica, die men meestal op de neutrale pH van
de oogzone formuleert. In het licht van de homeostastase verwerkt men in reinigende tensio-actieve cosmetica huidmilde
tensiden, zoals sufosuccinaten, sarkosinaten en isethionaten,
die het irritatiepotentiaal van het klassieke duo van cocamidopropylbetaïne en natrium(sodium)laurylethersulfaat reduceren.
Aminozuren, zoals glycine, alanine, lysine en leucine werken
bijkomend microbioomherstellend.
Melkzuurbacteriën spelen via hun bacteriocines een voorname rol in de probiotische microfloraverzorging. Zo biedt een
gepatenteerde combinatie van geselecteerde ingekapselde
commensale lactobacillen, na vier weken topische behandeling, een betekenisvolle vermindering van zowel inflammatoire
als niet inflammatoire acnelesies.4 Door natuurlijke fermentatie
van vruchten door melkzuurbacteriën worden hun sachariden
en andere organische moleculen omgezet in melkzuur en antioxidantia die de huidflora helpen normaliseren en bijkomende
huidgunstige effecten hebben. Een voorbeeld hiervan is het
Majine Bio Kiwi-extract™, dat naast exfoliërend ook antioxiderend werkt (INCI: Actinidia Chinensis)5. Door fermentatie
van gistcellen met melkzuurbacteriën, zoals Lactococcus
lactis en Bifidus lactis, worden de celwanden van gistcellen
ontbonden, waarbij actieve cytoplasmabestanddelen vrijkomen, die o.a. de epidermale groei activeren, de barrièrefunctie
versterken en DNA-herstellend werken. Men noemt dergelijke
extracten lysaten, omdat het ontbinden van de celwanden een
lyse wordt genoemd (INCI: Lactococcus Ferment Lysate en
Bifida Ferment Lysate).
Gisten, zoals Saccharomyces cerevisiae, zijn van nature rijk
aan dermo-actieve proteïnen en sachariden. Door hydrolyse
van gistproteïnen komen er multiactieve peptiden en aminozuren vrij. Een gepatenteerd gistproteïne hydrolysaat handhaaft
de balans tussen commensale en pathogene bacteriën, redu-
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Fig. 5. Alfa-en bètaglucose

ceert inflammaties en versterkt de barrièrefunctie door het
stimuleren van de ceramidensynthese.5 Glucanen, die o.m. in
gist voorkomen, hebben gunstige invloed op de immuniteit van
de huid. Glucanen zijn polysachariden van glucosemoleculen,
die naargelang het glucosetype (alfa of bèta), alfaglucanen of
bètaglucanen worden genoemd (fig. 5). Een specifiek wateroplosbaar bètaglucaanextract stimuleert het immuunsysteem
van de huid, bevordert de wondheling en activeert de collageensynthese (INCI: Sodium Carboxymethyl Betaglucan).6 
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Make-up trends zomer 2020
Perle Monheim-Boeckx

De zomer is in aantocht
Na een lange, gekke periode met veel onzekerheden is het
eindelijk zover. Gisteren kregen we in onze sector groen
licht om weer open te gaan, kleine stapjes naar het nieuwe
normaal worden genomen door ons en hopelijk ook door
onze klanten. Een periode van thuis zitten, onopgemaakt
en stiekem vaak in jogging gaat stilaan terug plaats maken
voor een iets “chiquere look” en hopelijk komen de klanten
terug naar het instituut om hun gelaat te laten stralen en tips
te vragen over hoe men nu het mooiste voor de dag kan
komen. Hoe de zomer er gaat uitzien weten we nog niet,
gaan we op vakantie kunnen gaan? Mogen we een terrasje
gaan doen? Of misschien op restaurant? Zaken om naar uit
te kijken maar zelfs als het niet kan, zullen mensen er op hun
paasbest willen uitzien voor een bbq met
familie en/of vrienden in eigen tuin als is
het in beperkte kring. Stilaan krijgen
we nood aan een “normaal” bestaan
waar make-up terug deel van zal
uitmaken.
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De zomer trends zijn al een tijdje bekent en deze kan je hieronder terug vinden, zo kan je je klanten op de goede weg
zetten met de juiste producten en laat ons eerlijk zijn, als we
voor kwaliteit willen gaan, moeten we bij de schoonheidsspecialisten zijn!

De basis
Deze zomer gaat men voor een super natuurlijke look. Een
mooie, verzorgde huid met zo weinig mogelijk foundation.
Kleine imperfecties worden bekeken als de kracht van eigenheid en mogen gezien worden. Wil je toch graag een beetje
make-up dragen en voel je je niet goed bij een “naakte” huid,
kies dan voor een getinte dagcrème, een bb crème, een
mineraal poeder, kortom make-up zonder make-up.
Deze look maakt huidverzorging eens zo
belangrijk, het gebruik van de juiste
verzorging thuis zal hier zeker eens zo
belangrijk zijn.

Blush
Op de jukbeenderen werken we met zachtroze tinten, liefst
met een crème vormige blush deze zomer. Deze crème vormige producten geven je huid een beetje gezonde glans en
werken ook zeer goed bij mensen met een iets drogere huid.
Naast de zachtroze tinten doen ook terracotta poeders het
zeer goed deze zomer om de sunkissed looks een beetje te
benadrukken, subtiel aangebracht op een licht gebruinde
huid is dit zeer mooi.

Wenkbrauwen
De natuurlijke wenkbrauw is helemaal hot. Het is
alsof ze voorspeld hebben dat onze klanten een
tijdje geen epilatie konden laten doen. De wenkbrauwen in hun rauwste vorm zijn toegelaten, niet enkel
de haartjes onder de wenkbrauw mogen blijven
staan, zelfs tussen beide wenkbrauwen zijn
wze toegestaan, jawel, de uni brow is toegestaan.
Trends worden gezet maar of er veel volgers gaan zijn
dat is een andere zaak. Ik denk dat deze trend vooral
in fashion bladen en op de catwalk aanwezig zal zijn.
Meestal geven deze trends wel de aanzet tot een iets
vollere, geëpileerde wenkbrauw.
De wenkbrauwen mogen voller maar niet meer getekend worden, het is de bedoeling dat je de huid nog
duidelijk door de wenkbrauw ziet. Willen klanten toch
iets meer kleur in de wenkbrauw? Kies er dan voor om
de wenkbrauwen te kleuren of met poeder enkel de haartjes en niet de huid extra aan te zetten.
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Ogen
Bij de ogen zien we twee trends die regelrecht tegenover
elkaar staan.
Trend 1
Zachte tinten zoals bruin, goud en brons worden gebruikt op
de oogleden voor een heel natuurlijke look.

Rode draad
Bij beide trends laten we zwart even weg, geen zwarte oogschaduw en geen zwarte vloeibare eyeliner. Wil je de ogen
toch wat vergroten of meer diepte geven? Kies dan voor een
zwart potlood dat je mooi uit schaduwt.
Mascara mag maar moet niet, als je mascara gebruikt,
gebruik dan niet teveel, enkel om je wimpers een beetje extra
kleurintensiteit te geven.
Afwerken kan met een beetje glitter.

Trend 2
Gebruik heel veel felle kleuren, denk een beetje aan de
jaren ’80. Gebruik kleuren die elkaar versterken zoals bv.
Geel met paars, blauw met oranje, rood met groen. Dit is
natuurlijk wel reeds heel gewaagd. Wil je wel kleur maar
toch iets subtieler kies dan bv. Voor wit met fuchsia of wit
met appelblauwzeegroen,….

Lippen
De matte lippenstiften verdwijnen deze zomer terug op de
achtergrond, kies voor een mooie balsem lippenstift in een
zachtroze of felle tint, beiden kunnen.
Je kan afwerken met gloss voor nog wat extra glans of je
gloss op zich gebruiken.
Als dit blad jullie bereikt, zijn de instituten al een tijdje terug
open, ik hoop met heel mijn hart dat de heropstart voor
jullie allen goed is verlopen en dat het instituut terug volop
bezocht wordt door jullie klanten. Sommigen zullen er misschien voor kiezen om make-up en gelaats verzorgingen nog
even uit te stellen maar met jullie professionele tips en kwalitatieve producten kunnen de mensen er thuis zeker al mee
aan de slag! 
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Beauty Pillow
hèt satijnen kussensloop
voor Haar en voor Hem

omdat jij deze luxe verdient!
Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden
voor jouw salon?

MISTER BRAND
0468 - 17 12 57
info@misterbrand.be

Voor een stralende huid en
glanzend haar!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorgt voor een gladde huid
Voorkomt slaapvouwen
Verﬁjnt rimpeltjes
Bestrijdt onzuiverheden
Kalmeert een vurige huid
Het haar blijft beter in model
Voorkomt gespleten haarpunten
Geen klitten en pluis meer
Vermindert vet haar
Intensievere werking van huid- en
haarproducten
Behoud van haar- en wimperextensions
Mooier resultaat van PMU-behandelingen
Slaapt verkoelend
Is anti-allergeen tegen huisstofmijt

PUBLIREPORTAGE
Apparatuur

Grootse plannen van MedCos Skinsolutions
geven beautysalons een nieuwe boost
voor de toekomst
Exclusieve cosmetische apparatuur voor schoonheidsspecialisten. Daar is MedCos
Skinsolutions in gespecialiseerd.
MedCos verzekert haar klanten
van hoogstaande kwaliteit, veiligheid en zekerheid. Ook in deze
onzekere tijden. Na maanden verplichte sluiting hebben schoonheidssalons een financiële klap
gekregen en zijn grote bestedingen niet zomaar gedaan.
Dat realiseert ook MedCos zich
en daarom investeert de leverancier flink. Zo wil MedCos de
beautybranche er weer bovenop
helpen.

Iedere euro omzet is winst

De beautybranche bevindt zich momenteel op onbekend terrein, en dit vraagt
om uitzonderlijke concepten en samenwerkingen. Daarom vindt MedCos het
ontzettend belangrijk om juist nu iets
unieks aan te reiken, dat de branche
kan ondersteunen in deze uitdagende
tijden. Kees Jaap van de Kamp, eigenaar van MedCos Skinsolutions legt uit
wat MedCos te bieden heeft: “Wij geven
schoonheidsspecialisten nu de kans om
in te stappen met de MedCos IPL SHR
of de MedCos Body-Wizard Duo zonder
dat zij het eerste jaar de maandelijkse
leasekosten hoeven te betalen. Dat houdt
in dat zij gedurende twaalf maanden de
mogelijkheid krijgen om deze behandelingen uit te voeren, waarbij iedere euro
omzet voor hen dan ook bijna een euro
pure winst is. Deze speciale aanbieding
kunnen wij doen dankzij onze leveranciers en samenwerkende banken. We
realiseren ons dat dit zeldzaam is en zijn
hen daarom enorm dankbaar dat ze dit
met ons mogelijk hebben gemaakt. Op
deze manier kunnen wij schoonheidssalons een nieuwe boost geven voor de
toekomst.”

HET EERSTE JAAR GRATIS

MedCos komt in deze uitzonderlijke tijden
met een speciale aanbieding voor de
beautybranche. Het bedrijf biedt tot eind
van dit jaar maar liefst honderd apparaten
het eerste jaar kosteloos aan (65 voor
Nederland en 35 voor België). Daarmee
bespaar je wel 7.000 euro, wat ook later
niet in rekening zal worden gebracht.
Zo behaal je als schoonheidsspecialist
het eerste jaar kosteloos een optimaal
resultaat met het hoogste comfort, zoals
van MedCos-apparatuur kan worden verwacht.
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Een voorbeeld ter illustratie: de
maandelijkse leasekosten van de
MedCos Body Wizard Duo bedragen normaliter ongeveer €590,op basis van zestig maanden lease;
een bedrag dat overigens al met
drie klanten is terugverdiend.
De leasebedragen van het eerste
jaar (bijna €7.100,-) komen met de
speciale aanbieding van MedCos te
vervallen.

Cryolipolyse Kinkop

Naast deze actie heeft MedCos ook
een nieuw product. Als Nederlandse en
Belgische marktleider in apparatuur voor
huidverbetering, definitieve ontharing en
vetbevriezing blijft het bedrijf namelijk
ontwikkelen en innoveren.

Onlangs lanceerde het bedrijf daarom
een zogenoemde kinkop voor de BodyWizard DUO. Vanuit de salonbezoeker
klinkt de vraag naar een cryolipolyse
(onder)kinbehandeling al een hele tijd.
MedCos beantwoordt deze vraag nu met
een speciale kop, waarvan zij met zekerheid kunnen zeggen dat die 100% veilig
en goed is. Het bedrijf had reeds verschillende koppen voor de buik, de love handels en armen in haar productgamma, en
na langdurig en zorgvuldig ontwikkelen
voegen ze daar nu deze kinkop aan toe.
De kinkop zal zorgen voor een nieuwe
groep klanten in de salon en voor meer
plaatsingen (zones). Met de Body-wizard
DUO kan de schoonheidsspecialist nu
maar liefst vier plaatsingen (zones) in
een keer doen, of bijvoorbeeld een duo
behandeling uitvoeren. De nieuwe kinkop
is maandenlang door zes vooraanstaande
testcenters getest en geeft heel mooie,
veelbelovende resultaten.

MedCos mondkapjes

Door de maatregelen die worden genomen in alle hoeken van de maatschappij,
is het aanbod van (medische) mondkapjes schaars en de prijs enorm gestegen.
Ook schoonheidsspecialisten zijn hard op
zoek naar geschikte, betaalbare varianten. Ook daarvoor biedt MedCos nu een
oplossing. Het bedrijf benadrukt daarbij
het belang van veilige mondkapjes voor
specialisten in de salon. MedCos biedt
de beautyspecialisten daarom nu een
Surgical Mask, met een FDA en een
medische CE-certificering. “Wij bieden
deze medisch gecertificeerde maskers
aan voor 95 cent per stuk met een minimale afname van 50 stuks. Ik wil hierbij
benadrukken dat wij op zoek zijn gegaan
naar deze oplossing om onze partners
een extra dienst te bieden. In deze tijd
moet je veilig in de salon aan het werk
kunnen met de juiste bescherming”,
aldus Kees Jaap van de Kamp.
Meer informatie:
MedCos Skinsolutions
Tel. 035-6956090
www.medcosskinsolutions.nl
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Schoonheidsverzorging
in coronatijden
Volgens de experten zullen we nog een hele tijd met het coronavirus moeten leven. We zullen dan ook nog een hele tijd
maatregelen moeten blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk
te vermijden. Dat geldt des te meer van zodra we de strenge ‘lockdown’maatregelen afbouwen en het onderscheid tussen
essentiële en niet essentiële sectoren verdwijnt. Werkgevers, werknemers, sociale partners, preventiediensten en andere
actoren hebben hierbij een belangrijke rol te spelen.
Graag verwijzen we eerst naar de generieke gids + sectorspecifieke checklist en onze coronagids, deze vormen
de handleiding waar je alle informatie betreffende Coronamaatregelen voor schoonheidsspecialisten kan terugvinden.
Lees eerst de generieke gids + sectorspecifieke checklist grondig door en denk na over hoe je deze maatregelen
zal toepassen in jouw onderneming/vestiging. Wanneer we gaan denken op niveau van de individuele
onderneming/vestiging, wordt de Coronagids gebruikt. Deze Coronagids heeft als doel om de maatregelen op niveau
van uw onderneming/vestiging te gaan toepassen. Het is een praktisch invuldocument dat je aanzet om je goed voor
te bereiden op heropening, zodat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in veilige omstandigheden.
U kunt deze gidsen terugvinden op onze web-site: www.besko.be

Waarom is het zo belangrijk dat je aan de slag gaat met de sector- en Coronagids?
• Vertrouwen: in deze onzekere tijden moet je het vertrouwen kunnen winnen van jezelf, werknemers,
klanten, leveranciers… Hoe straalt jouw onderneming/vestiging vertrouwen uit?
Door goed voorbereidt te zijn aan de hand van de Coronagids.
• Transparantie: deel jouw plan tot aanpak met alle betrokken actoren: werknemers, klanten, leveranciers…
Laat zien dat jouw onderneming/vestiging goed voorbereid is op heropening. Door transparant te gaan communiceren,
krijgen mensen vertrouwen om terug te komen werken of naar het instituut te komen.
• Motivatie: misschien hebben de werknemers minder motivatie om terug te komen werken, omdat ze bang zijn voor
een besmetting. Laat aan de hand van vorige stappen zien dat je er alles aan doet om een besmetting te voorkomen.
Motiveer de werknemers nu al om terug te komen, start bijvoorbeeld met een challenge!
• Verantwoordelijkheid: laat iedereen zien dat je verantwoordelijk onderneemt want zeg nu zelf,
jij bent toch ook liever klant bij een verantwoordelijke onderneming/vestiging?

😀

Op de volgende pagina’s vind u handige posters die u kunt kopiëren en in uw zaak kunt hangen.
De posters voor de schoonheidsspecialiste en voor de klanten zijn samen met de coronagids al aan onze leden
opgestuurd. Bijkomend hebben we hier nog de richtlijnen voor het gebruik van handschoenen,
maskers en het wassen van de handen.
Zijn er nog vragen, stuur ze naar BESKO: info@besko.be
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CORRECT GEBRUIK VAN EEN MONDMASKER
HET BEVESTIGEN VAN HET MONDMASKER

CONTROLEER HET MASKER
OP GATEN OF SCHEUREN
(GEBRUIK HET MASKER NIET
BIJ SCHADE)

DRAAG HET MASKER MET
DE GEKLEURDE KANT NAAR
BUITEN GERICHT

HOUD HET MASKER AAN DE
OORLUSSEN/BEVESTIGINGSBANDEN
VAST MET DE STIJVE BUIGBARE
NEUSBRUG NAAR BOVEN GERICHT

BRENG HET MASKER AAN VIA DE
BEVESTIGINGSLUSSEN

BEDEK NEUS EN MOND
VOLLEDIG EN ZORG ERVOOR
DAT ER GEEN OPENINGEN ZIJN

KNIJP IN DE NEUSBRUG ZODAT
HET MASKER ZICH AANPAST
AAN DE VORM VAN JE NEUS

JE MONDMASKER IS
CORRECT AANGEBRACHT

HET VERWIJDEREN VAN HET MONDMASKER

WAS DE HANDEN
MET WATER EN ZEEP

RAAK ENKEL DE OORLUSSEN/
BEVESTIGINGSBANDEN AAN
BIJ HET VERWIJDEREN VAN
HET MASKER

MONDMASKER CORRECT GEBRUIKT
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GOOI HET MASKER IN
EEN GESLOTEN WASMAND
OF VUILNISEMMER

RAAK DE VOORKANT VAN HET
MASKER NOOIT AAN

WAS NOGMAALS DE HANDEN
MET WATER EN ZEEP

Stay safe!

VERVANG HET MASKER ALS
HET VOCHTIG AANVOELT

www.besko.be

www.besko.be

WAS DE HANDEN
MET WATER EN ZEEP

HET GEBRUIK VAN HANDSCHOENEN
GEBRUIK HET CORRECTE MODEL WEGWERPHANDSCHOENEN
Komt tot aan de
huid tussen de
vingers

Heeft niet te veel
ruimte boven de
vingertop

Sla de
manchet om
bij nat werk!
Zo vermijd je
dat er water in
je handschoen
loopt

Is niet te strak

Is niet te wijd
rond de pols

Kenmerken

•
en
• nitril of vinyl
• gebruik zeker geen gewone of
plastic latexhandschoenen!
• lange manchet, best 30 cm
• rondom helemaal glad en intact

Manchet van
30 cm: bedekt
de pols en een
deel van de
voorarm

VERKEERDE WEGWERPHANDSCHOENEN

Tips

• zorg dat je handen proper en droog zijn
voordat je ze aantrekt
• vermijd het dragen van sieraden onder
de handschoenen
• vermijd scherpe nagels als je handschoenen
draagt
• om het zweet te absorberen, kan je onder
de wegwerphandschoenen dunne katoenen
handschoenen dragen

HOE HANDSCHOENEN CORRECT UITDOEN

NEEM MET JE VINGERS
DE BUITENKANT VAN DE
HANDSCHOEN

TREK DE HANDSCHOEN
BINNENSTEBUITEN UIT

HOUD DE HANDSCHOEN
VAST IN DE BAL VAN
JE HAND

GEBRUIK DE BINNENKANT VAN DE
EERSTE HANDSCHOEN OF SCHUIF
TWEE SCHONE VINGERS ONDER
DE TWEEDE HANDSCHOEN BIJ HET
UITDOEN VAN DE HANDSCHOEN

www.besko.be

Tips:

• gooi wegwerphandschoenen
na éénmalig gebruik weg
• breng een huidbeschermende
handcrème aan na het dragen
van de handschoenen
• verzorg wonden onmiddellijk
en hygiënisch
TREK DE TWEEDE HANDSCHOEN
BINNENSTEBUITEN UIT ZODAT DE
TWEE HANDSCHOENEN SAMEN
EEN BALLETJE VORMEN

GOOI DE HANDSCHOENEN
METEEN WEG IN EEN
GESLOTEN VUILNISEMMER

HERBRUIKBARE HANDSCHOENEN

WAS JE HANDEN EN POLSEN

Stay safe!

Enkel te gebruiken bij het schoonmaken en desinfecteren
• enkel persoonlijk gebruik (niet uitlenen!)
• afspoelen met water alvorens uit te trekken
• binnenkant laten uitdrogen alvorens opnieuw te gebruiken
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AANBEVELINGEN OM DE KANS OP DE
BESMETTING COVID-19 TE VERLAGEN

Covid-19, of het coronavirus, houdt de hele wereld in de ban. Omdat bij de uitoefening van het
beroep schoonheidsspecialist(e) de veilige afstand met de klant niet te allen tijde bewaard kan
worden, vragen wij van u, de klant, een extra inspanning om zowel uw schoonheidsspecialist(e),
de andere klanten als uzelf te bescher men. Volg deze concrete stappen en geniet van uw bezoek.

01

VOOR EN NA
HET MAKEN VAN
EEN AFSPRAAK

TIJDENS

03 DE BEHANDELING

Laat weten of u tot de risicogroep
(65+, diabetes-patiënt, hart-,
long- en nierziekten) behoort
zodat uw schoonheidsspecialist(e)
de juiste maatregelen kan nemen.
Blijf thuis wanneer u of een
huisgenoot griepachtige
symptomen ontwikkelt.
Nies in uw elleboog of in een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek
onmiddellijk weg in een afgesloten vuilnisemmer. Daarna wast of
ontsmet u uw handen.

BIJ HET BETREDEN

02 VAN HET SALON

1,5 m

Behoud te allen tijde zoveel mogelijk afstand
(1,5 meter indien mogelijk). Draag zoveel als kan
een mondmasker.

Raak uw gezicht
niet aan terwijl
de schoonheidsspecialist(e)
bezig is.

Ter bescherming kan
u een mondmasker
dragen of wordt er een
plexiglazen scherm
voorzien tussen u en uw
schoonheidsspecialist(e),
indien van toepassing.

In het kader van
de hygiënemaatregelen wordt
er geen drank
geserveerd.

BIJ HET

04 BETALEN
Betaal bij voorkeur
contactloos.
Was of ontsmet uw handen.
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Geef geen hand.
Een lieve glimlach
volstaat.

Stay safe!
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Wat kan u doen als klant?

AANBEVELINGEN OM DE KANS OP DE
BESMETTING COVID-19 TE VERLAGEN

Wat kan u doen als schoonheidpecialist(e)?
Covid-19, of het coronavirus, houdt de hele wereld in de ban. Omdat bij de uitoefening van het beroep
schoonheidsspecialist(e) de veilige afstand met de klant niet te allen tijde bewaard kan worden,
is het nodig om als schoonheidsspecialist(e) enkele maatregelen ter harte te nemen om uzelf,
uw medewerkers en uw klanten te beschermen. Volg deze concrete maatregelen voor een veiligere werking.

01 ALGEMEEN

Nies in uw elleboog of in
een papieren zakdoek.
Gooi de zakdoek direct
weg in een afgesloten
vuilnisemmer. Daarna wast
of ontsmet u uw handen.

Raak uw
gezicht niet
aan tijdens de
behandeling.

Was en desinfecteer
uw handen grondig
tussen klanten door.
Voorzie overal
alcohol-gel in een
dispenser.

Blijf thuis wanneer
u of een huisgenoot
griepachtige
symptomen
ontwikkelt.

Informeer bij het aanvragen van
een afspraak of de klant zich in de
risicogroep bevindt. Op deze manier
kan u uw instituut zodanig organiseren
dat iedereen zich veilig kan voelen.
• 65+
• Diabetes, nier-, long- of hartziekten

04 NA DE BEHANDELING

Vervang alle handdoeken
telkens u klaar bent met
een klant zodat iedere klant
een propere handdoek
krijgt (of gebruik wegwerp
handdoeken).

Ontsmet de gebruikte materialen
na iedere behandeling. Extra
tip: ontsmet in het bijzijn van de
volgende klant. Zo ziet de klant
dat hij/zij in veilige handen is.

05 BIJ HET BETALEN
Laat de klant bij voorkeur
contactloos betalen. Ontsmet het
Bancontacttoestel na elk gebruik.

BIJ HET BEGROETEN
02 VAN DE KLANT

i

Draag een mondmasker, en eventueel wegwerphandschoenen en een
beschermbril. Ook bij het gebruik van handschoenen is een goede
handhygiëne noodzakelijk, blijf dus voldoende de handen reinigen.
In geval van een nagel- en/of handverzorging kan
u gebruik maken van een plexiglazen scherm dat u
tussen u en de klant plaatst met een opening waar
u de handen kan verzorgen. Ontsmet dit scherm na
iedere behandeling.

Draag geen
Verlucht uw salon
door de deur en een ringen, armbanden,
horloges,…
venster open te laten.
Houd de nagels
Zo moet de klant de
kort en verzorgd
deurknop ook niet
(vermijd nagellak
aanraken. Ontsmet
en kunstnagels).
steeds deurklinken
na gebruik.

Draag zoveel als
mogelijk korte
mouwen en
dek eventuele
wondjes af.

www.besko.be

03 TIJDENS DE BEHANDELING

1,5 m

OP HET EINDE

Licht uw klant
in over de
beschermingsmaatregelen in
uw instituut.

Geef geen
hand. Een
glimlach
volstaat.

Tip: voorzie een
aparte ruimte waar de
klant zijn/haar kleren,
handtas, schoenen,…
kan plaatsen. Deze
ruimte moet u na de
behandeling reinigen.

Behoud zoveel als mogelijk
afstand (1,5 meter indien
mogelijk) en draag te allen
tijde een mondmasker.

Was of ontsmet uw handen.

06 VAN DE DAG

Om uw huid te herstellen gebruikt
u gedurende de dag en ‘s avonds
een hydraterende handcrème
(bijvoorbeeld in een duwtube die
u na gebruik makkelijk ontsmet).

Steriliseer al
uw materialen
(heteluchtsterilisator
of autoclaaf).

Stay safe!
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HOE WAS JE CORRECT JE HANDEN?
Was je handen altijd in een aparte ruimte

NEEM ZEEP

WRIJF JE HANDPALMEN
TEGEN ELKAAR

WRIJF MET GEKRUISTE VINGERS
JE RECHTERHANDPALM OVER JE
LINKERHANDRUG EN OMGEKEERD

MAAK CIRKELS MET JE
RECHTERDUIM IN JE LINKERHAND
EN OMGEKEERD

MAAK CIRKELS MET JE VINGERS
OVER JE HANDPALMEN EN
WRIJF OVER JE POLSEN

SPOEL JE HANDEN AF MET
STROMEND WATER

www.besko.be

WRIJF MET DE ACHTERKANT
VAN JE VINGERS TEGEN JE
HANDPALMEN

GEBRUIK GEEN SHAMPOO!

CORONA FICHE HANDEN WASSEN A4-BEAUTY-BESKO-FBZ-NL.indd 1

MAAK JE HANDEN
GOED NAT

WELKE ZEEP
GEBRUIKEN?
pH-huidneutrale zeep
(ca. PH 5,5) vrij van:
kleur- en geurstoffen
bewaarmiddelen
oplosmiddelen
schuurmiddelen
DROOG JE HANDEN MET EEN
WEGWERPHANDDOEKJE

GEBRUIK HET WEGWERPHANDDOEKJE OM DE KRAAN AF TE
SLUITEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

JE HANDEN ZIJN SCHOON

HET AFDROGEN VAN DE HANDEN
Hoe de handen afdrogen?

• dep je handen voorzichtig droog
• hard wrijven leidt tot het ‘afschuren’ van de bovenste
beschermlaag en kan de huidbarrière bijkomend
beschadigen
• droog ook goed af tussen de vingers

Welke handdoek gebruiken?

Stay safe!

• gebruik zo zacht mogelijke handdoeken
• gebruik handdoeken voor éénmalig gebruik
• of gebruik papieren wegwerphanddoekjes

Let op: gebruik nooit de gebruikte handdoeken voor klanten!

Voorzie desinfecterende
alcoholgel wanneer het
wassen van de handen met
water en zeep niet mogelijk is,
bijvoorbeeld aan de inkomhal.
DOE WAT
DESINFECTERENDE
HANDGEL IN JE HANDEN
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WRIJF IN OVER DE GEHELE
HANDEN

BLIJF WRIJVEN TOT
JE HANDEN DROOG
AANVOELEN
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HET GEBRUIK VAN
DESINFECTERENDE
ALCOHOLGEL

Moderne voetverzorging
voor elke voetbehandeling
Dankzij de effectieve synthese tussen
natuurlijke etherische oliën en ingrediënten
uit modern laboratoriumonderzoek, creëert
Podocare innovatieve producten die zorgen
voor de ondersteuning van alle soorten
dagelijkse voetbehandelingen.

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 COMBINATIE VAN WETENSCHAP EN NATUUR

www.intermedi.be
� Pedicure △ Podocare

Hoe organiseer je je onderneming en
je leven in een periode van corona en daarna?
Sofie Leyten
Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. Zowel als ondernemer maar ook als persoon niet. Omdat iedereen er op zijn eigen
manier mee omging vroegen we een schoonheidsspecialiste en een leerkracht om een dagboek bij te houden. We hopen dat
jullie kunnen genieten van hun getuigenissen.

DAGBOEK van Julie De Müelenaere, schoonheidsspecialiste van Instituut Coquette te Ardooie
Corona, eerst het gevoel hebben van onwetendheid. Toen de
week van 9 maart begon, kwam het gevoel van stress als een
zachte wind in ons Belgen landje dichter en dichter. Mensen
begonnen te telefoneren, te berichten, mijn klanten begonnen
bang te worden, overal op de radio, op tv hoorde je het woord
COVID 19. Sterfgevallen, zieken, … het was eerst nog zo ver en
PLOTS was het daar dat gemeen vuil beestje.
Gelukkig had ik mondmaskers en handschoenen liggen om
mezelf en de klant te beschermen. Ik dacht die week nog, ik zal
mijn zaak op deze manier wel nog kunnen runnen, alles goed
ontsmetten, bij elke klant een nieuw wegwerppapier en we
komen er wel door.
Het weekend passeerde vol vragen, stress, … en dan maandag
16 maart. Ik maakte die ochtend nog een filmpje in mijn auto dat
ik die dag open was om te zeggen dat ik alle begrip had voor de
mensen die annuleerden, maar dat de mensen die op mijn
agenda stonden zeker welkom waren en dat mijn klanten op een
veilige manier konden behandeld worden.
De dag begon... het moment van die dag kan ik moeilijk
beschrijven... was het angst, was het stress, … het was een
heel vies gevoel in mij, die me die dag niet meer losliet. Ik was
niet meer bezig met mijn passie, maar met het opletten dat dit
vuil beetje nergens hem kon vestigen. Ik heb dan ook voor mijn
eigen veiligheid en die van mijn klanten alle gelaatsverzorgingen
afgebeld. Beter het zekere voor het onzekere. Na elke klant, klinken ontsmetten, tafel, toonbank,
OVERAL waar ze aangezeten
hadden. Brrrrrr, je stopt dat in
je hoofd en plots heb je een
EXTREME vorm van smetvrees.
Ik ben mijn zoontje van de
opvang gaan halen, en toen ik
dat mannetje zag, stond mijn
besluit vast - IK SLUIT. Ik ben
mama, een vriendin, verloofde,
een dochter, … ik neem geen
risico! Vooral ook voor mijn
klanten, ik zou het niet op mijn
geweten willen hebben, dat ze door hun bezoek aan mijn salon
besmet zullen zijn. Amai ik doe geen oog meer toe.
Soms moet je net dat tikkeltje verder denken en uw verstand
gebruiken voor de veiligheid van uw klanten en uw gezin. Los
van het feit dat er op dit moment ook geen centen meer in het
laatje komen. Het gaf me ook wel een gevoel van opluchting dat
er veel collega’s die maandag ook gingen sluiten, we hebben
naar elkaar gebeld en meningen uitgewisseld. Het is zo fijn dat je
op dit moment weet waarom het zo belangrijk is om goed overeen te komen met uw collega’s. Vroeg of laat kan je hun raad of
hulp wel eens gebruiken #samensterk.
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Dinsdag 17 maart, na een paar keer weliswaar gebeld te hebben
naar mijn boekhouder, wist ik dat dit niet voor korte duur ging
zijn!
Mijn klanten heb ik uiteraard elke maand op de hoogte gebracht
met leuke tips via mail, leuke weetjes en ook uiteraard met de
info hoe we nu verder moeten.
Actie time, Ik ben dan ook ALLES uit mijn instituut gaan halen
qua producten. Want we kregen toch 1 lichtje in de tunnel, we
mochten ONLINE verkopen.
Tussen de pampers en de
patatjes door ben ik begonnen met filmpjes te maken.
De eerste was “Hoe verwijder
ik gemakkelijk mijn gelnagels”. Af en toe kraaide mijn
zoontje Arthur op de achtergrond, maar ik vond dit wel
nog grappig ! Waarom niet?
Ik had een pakketje samengesteld met vijlen, nagelverharder, olie, … en dat
verkocht zoals zoetebroodjes. Dit gaf mee meer energie om nog
zo’n dingen te doen! Germaine de Capuccini gaf ons zeer goede
tips om creatief om te gaan in deze tijd. We konden ons inschrijven voor online lessen en daar heb ik met veel plezier aan mee
gedaan.

“

Positiviteit straal je uit en dit houdt
uw zaak draaiend.

”

Nadat ik veel bestellingen
had weggebracht dacht ik,
“WAAROM GEEN WEBSHOP”. Amai, dit had ik wel
serieus onderschat, ZOOOO
veel werk. Maar ik was half
weg, dus beter verder doen
dacht ik.
Verrassend hoeveel mensen
( die je soms zelf niet kent )
kopen op uw shop, je krijgt van elke bestelling een mail. Ik geef
toe, dat ik eerste weken na de opstart van mijn webshop “mail
verslaafd” was. Zo leuk om mooie pakjes te maken voor mijn
klanten. Eerst werd alles ingepakt in een mooi papiertje, dan een
leuke sticker erop. Een zelfgemaakt bedankingskaartje er bij met
persoonlijke uitleg. B-post etiket printen en dan te voet naar de
post met Arthur mee in de buggy en mijn hondje aan de leiband.
FANTASTISCH om te doen.
Tussen de pakjes en filmpjes door hebben we de hele boven van
ons huisje geschilderd. Werkje die al lang op ons lijstje stond...
En natuurlijk is er ook nog een andere kant van dit verhaal, een
kant dat iedereen wel kent, DE GROTE KUIS was er ook.
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Na het 2 keer verplaatsen
van mijn klanten omdat onze
sluiting iedere keer verlengd
werd, vroeg dit veel energie
om telkens de klanten op
te bellen! Daarom heb ik
besloten om via mail mijn
klanten op de hoogte te
brengen over de nieuwe heropstart datum. Mijn cliënteel
die geen email had heb ik
natuurlijk opgebeld voor hun
eerst volgende afspraak.
Jaja, de dag 18 mei, een dag
dat we met velen niet zullen
vergeten. Feest voor allemaal maar toch, ja ik had toch wat
schrik! Mijn safe and clean machine voor de deur om de klanten
hun handen contactloos te kunnen ontsmetten, Na de grote
kuis, mijn instituut weer op en top in orde gezet en ik was toch
zo nerveus & nieuwsgierig
om terug te starten! Voila,
DE DAG, hoe fantastisch
was dit, doodmoe, hoofdpijn
maar toch zooooo voldaan
na die dag.
Nu kan ik zeggen dat mondmaskers wennen hoor. Ik
voel me terug zo gelukkig
in mijn druk leventje, ik geef
toe, het is anders maar ok!
Zolang we maar de mensen
kunnen verzorgen en blij
maken op een veilige manier.
1 ding heb ik wel geleerd, dat
het leven niet alleen werken
is en dat de tijd met uw gezin toch zo belangrijk is. Ik hou van
mijn werk, ik ben er zot door gepassioneerd, maar je leven naast
je salon is ook belangrijk, en eens een uurtje vroeger stoppen
om een welverdiende apero is ok! Niet?
Zo, dit was mijn ervaring allemaal kort beschreven... Ik wens dan
ook al mijn collega’s super veel succes met de heropstart. 

DAGBOEK van Perle Boeckx, leerkracht makeup, bij Denise Gresiac te Berchem.
13 maart, een datum die we niet snel zullen vergeten. Ik zit voor
het scherm, samen met heel België. Het verdict valt, lockdown
light noemen ze het. Ik hoor maar 1 ding als leerkracht en als
mama, de scholen gaan toe. Heel even wordt het zwart voor
mijn ogen maar ik herpak me snel en denk, we gaan dit goed
doen en na de paasvakantie zien we iedereen terug en gaan we
ervoor.
We krijgen mails, spreken met collega’s en directie en maken
afspraken. De leerlingen krijgen herhalingslessen en bijhorende
taken zodat we binnenkort vol goede moed aan de nieuwe leerstof kunnen beginnen samen. Hoe gaan we iedereen bereiken,
hoe ervaren onze leerlingen dit alles, gaan ze vragen durven
stellen, …? Oneindig veel vragen spoken door ons hoofd terwijl
we thuis onze kinderen helpen en proberen gerust te stellen.
Stilaan komt het besef dat dit wel eens veel langer zou kunnen
duren dan we aanvankelijk dachten en ja hoor wat we zagen
aankomen, wordt werkelijkheid, scholen zullen niet terug open
gaan. Opnieuw vragen waar we niet meteen antwoord op krijgen
dus wachten we en denken we na over wat we kunnen doen.

We blijven in contact met leerlingen, collega’s, directie. Vergaderingen doen we nu online, alles is nieuw, een beetje spannend
en vooral surreëel. Wie ervoor kiest om leerkracht te worden,
kiest voor een sociaal beroep, eentje waar we liefde en leed
delen met onze leerlingen en collega’s, waar we werken naar
een diploma, zij aan zij, samen. En nu opeens zitten we allemaal
aan één kant van het scherm. Samen maar toch ook niet.
Het directieteam werkt heel hard achter de schermen om een
plan uit te werken voor de afstandslessen, met steeds 1 centrale
gedachte: de leerlingen. Hoe zorgen we ervoor dat dit zo comfortabel mogelijk kan verlopen voor al “onze kinderen”. Het moet
overzichtelijk zijn, werkbaar en vooral niet te overdonderend, dit
geheel overgieten we met een dekentje van warmte, positiviteit
en vooral niet teveel druk. We doen een online vergadering en
zetten alles op alles om dit zo goed mogelijk te laten verlopen.
Ik begin aan mijn lessen, praktijk, zonder model maar met een
beetje fantasie lukt het wel. De kennis van Power Point wordt
terug boven gehaald, internet wordt afgeschuimd en we zijn
vertrokken. Aan de hand van filmpjes, foto’s en voldoende uitleg
komen de lessen tot stand. Al snel besef ik dat er ook goede
dingen uit dit alles zullen voort komen maar het gemis van het
persoonlijk contact en de creativiteit van de leerlingen, zien hoe
ze vooruit gaan en bijna aan de eindmeet geraken mis ik enorm.
De laatste update: scholen mogen deels terug open gaan vanaf
15 of 18 mei.
Hoera! Maar hoe gaan we dat doen met de praktijklessen:
leerlingen werken op elkaar, niet 1 op 1 maar 1 op … of
2 op …? Potjes worden doorgegeven, niet al de producten die
ze gemeenschappelijk gebruiken kunnen ontsmet worden, ...?
Wij zijn verantwoordelijk voor hun welzijn, weer onzekerheid, wat
zal het worden?
Jammer genoeg krijgen we voor praktijk een negatief advies,
deze lessen zullen nog niet mogen doorgaan. De veiligheid van
de kinderen staat voorop dus dat hadden we wel zien aankompen. Maar hoe gaan de leerlingen hiermee om? Er is teleurstelling. Tijdens de wekelijkse contactmomenten (online) wordt dit
duidelijk. Sommigen zullen waarschijnlijk niet meer naar school
kunnen en hun geliefde praktijkvakken niet meer op school
kunnen volgen. Het zien van de teleurstelling op hun gezichten
breekt mijn hart en dat van al mijn collega’s ook, daar ben ik
zeker van. Dus we blijven ons best doen om hen te ondersteunen en leuke, interessante lessen aan te bieden.
Maandag komen ze terug naar school voor enkele theorievakken, hopelijk helpt hen dit om de leerstof te verwerken en
kunnen ze vooral genieten van het sociale contact op veilige
afstand.
Ik geef les in het 6de en 7de jaar, allemaal meisjes die afstuderen,
wat een jaar voor hen. Hopelijk brengt schooljaar 20-21 leukere uitdagingen. De meisjes die dit jaar afstuderen zullen iets
minder praktijkervaring hebben gehad maar dit maakt hen geen
minder goede schoonheidsspecialisten, daar kunnen wij als leerkrachten en scholen voor instaan! Ze hebben waarschijnlijk een
maturiteit en hygiënebesef zoals geen enkele generatie voor hen
heeft gehad. 

“

Dus als je versterking zoekt in
je instituut geef hen dan een kans,
je zal zien, het zal de moeite waard
zijn!

”

Julie en Perle, bedankt voor jullie getuigenissen.
Het was fijn om, in deze soms moeilijke tijd, jullie gevoelens
en belevenissen te mogen lezen en een beetje mee ervaren.
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Krachtig ondernemen
is meer dan ooit aan de orde
De deuren van kapsalons/schoonheidsinstituten zijn weer
open en langzaam maar zeker zoekt iedereen terug het oude
vertrouwde ritme op.
Waar we zo lang naar uitgekeken hebben blijkt toch moeilijker dan verwacht.
Een nieuw ritme vinden, terug actiever zijn en opdringerige
klanten tot rust brengen…
Vriendelijk blijven…
Smalltalk voeren met sommige klanten…
Kwaliteit leveren…
Omzetcijfer terug naar boven krijgen…
Het is een hele brok nadat we maanden op pauze hebben
gestaan.
De kans dat je je daardoor moe of gestrest voelt is redelijk
groot en daarom bieden wij je graag bruikbare tips om je
gedachten en emoties onder controle te houden.
1 Weet dat jouw klanten ook uit een stressvolle periode
komen. Kinderen thuis, werkloosheid, spanningen, onzekerheden…. Het zou dus best kunnen dat je klant hierdoor
heviger of korter reageert dan anders. Neem het hen niet
kwalijk en hou ook in gedachten dat het geen persoonlijke
aanval op jou is, maar eerder een ‘ongemakkelijke’ uiting
van frustraties.
2 Zorg voor balans, na een lange periode van non-activiteit moet je opnieuw een evenwicht zoeken. Neem dus
tussendoor ook wat pauzes, zodat je niet opbrandt. Je zou
de neiging kunnen hebben om zoveel mogelijk klanten op
een dag af te werken, maar weet dat je het ook moet volhouden.
3 Stel je grenzen en communiceer die met de buiten
wereld. Hoeveel laat je toe? Klanten zullen misschien hoge
eisen stellen nadat ze zolang hebben moeten wachten, het
is ok om je hiervoor te beschermen. Geef aan wat voor jou
haalbaar is.
4 Heb je ongeduldige klanten die niet meer willen wachten? Als je met hen communiceert, begin je dan niet te
verdedigen. Blijf rustig en herhaal de eerst mogelijke

afspraak. Hoe rustiger en duidelijk jij blijft, hoe rustiger en
respectvoller het gesprek zal verlopen. Laat je vooral niet
opjagen in dit soort situaties.
5 Creëer op voorhand systemen die jou helpen om het
overzichtelijk te houden. Je agendaplanning, afspraken
met het thuisfront, bestellingen, … Er zijn zeker een aantal
dingen die je proactief kan doen.
6 Je bent aan niets schuldig, dus zet je schuldgevoel
aan de kant. Je doet alles wat binnen jouw mogelijkheden
ligt en dat is echt ok. Als iemand jou iets verwijt zegt dat
meer over die persoon dan over jou. Laat het dan ook daar
waar het hoort.
7 Neem hulp aan. Veel familieleden, vrienden, collega’s
zijn bereid om te helpen. Je mag gerust hulp vragen als
dat nodig is, of als er hulp aangeboden wordt, neem het
dan in dankbaarheid aan.
8 Zie je enkel nog doemscenario’s, weet je niet hoe het
nu verder moet? Doorbreek je negatieve denkspiraal.
Denk na elke donkere gedachte: Stop! En stel er een neu
tralere of positievere voor in de plaats. Dan kan echt iets
helemaal anders zijn, zoals bv: wat ga ik vanavond eten?
Of: Hmm, die zon op mijn gezicht voelt echt goed.
Zo zorg je ervoor dat je lichaam niet in een fight/flight/
freeze stressreactie komt met alle gevolgen vandien.
9 Pas je taalgebruik aan. Ik weet het, eens goed vloeken
kan deugd doen! Het zorgt voor ontlading, als je het maar
kort houdt. Weet dat je jezelf onbewust extra stress
bezorgt als je denkt in termen van: moeilijke tijden, onmogelijke opdrachten, lastige situaties, ... Zelf spreek ik liever
van: uitdagende tijden, interessante leermomenten,
boeiende situaties, ...
10 Zorg voor voldoende slaap. Wie niet voldoende slaapt,
kan zich overdag moeilijker concentreren, is geïrriteerder,
ongelukkiger, sneller gestresseerd. Slaap zorgt ervoor dat
ons brein kan resetten, dat het kan opladen voor de volgende dag. Goede moed verzamel je al slapende! 

We bevinden ons aan het begin van de post-lockdown periode. Sommigen onder ons hebben misschien dierbaren verloren,
zijn zelf ernstig ziek geweest of moeten omgaan met de economische gevolgen van tijdelijke werkloosheid. Het (bedrijfs)leven
is veranderd en dat kan betekenen dat je daardoor ook anders zal willen ondernemen.
Krachtig ondernemen is meer dan ooit aan de orde. Dit thema is niet nieuw, ook bij Qlick organiseerden we daar al verschillende trainingen rond. We lanceerden vorig jaar zelfs een virtuele masterclass over dit onderwerp, in een periode dat er nog
helemaal geen sprake was van social distancing! Ondanks de coronacrisis, blijven de tips en tricks die toen gegeven werden
nog steeds relevant. Wij bieden deze masterclass, bestaande uit 4 videos, dan ook met veel plezier opnieuw gratis aan.
Je kan ze aanvragen op www.qlick.today/masterclassvoorondernemers.
Meer info: www.qlick.today
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Hormoonverstorende stoffen
in uw (werk)omgeving
Guy Lehaen

© n.door.nl

In de afgelopen tijd zijn er regelmatig artikelen in de pers verschenen waarin gesteld
wordt dat het gebruik van cosmetica kankerbevorderend zou zijn. Omdat u en uw
klanten hier allemaal mee worden geconfronteerd heeft onze redacteur Guy Lehaen
dit onderwerp bestudeerd en heeft cosmetoloog en wetenschappelijk medewerker
Daniël De Backer een aantal beweringen verduidelijkt. Zijn commentaren zijn er
in het artikel bijgeplaatst. Met dit artikel hopen wij een aantal vragen van u en uw
klanten te kunnen beantwoorden.
Een tijdje geleden verscheen in de krant dat de gelijkheid
tussen mannen en vrouwen in de loop van de geschiedenis
wel is toegenomen, maar dat er nog heel wat werk op de
plank ligt om de effectieve gelijkheid te bekomen.
Men haalde de voorbeelden aan van: een piano, de crashtestdummys, uniformen van leger en brandweer: in eerste
plaats ontworpen voor mannen, maar één titel viel me in het
bijzonder op: “Te weinig kankeronderzoek” er zou lang
weinig of geen onderzoek gedaan zijn naar de ziekte van
Hodgkin, multipel myeloom en eierstokkanker bij schoonheidsspecialisten. Het artikel stelde verder dat “er inmiddels bewezen is dat ze een hoger risico lopen omdat ze hele
dagen blootgesteld zijn aan hormoonontregelende stoffen
in de producten waar ze mee werken. Als een vrouw tien
jaar zo’n werk heeft gedaan, is het risico dat ze borstkanker
krijgt met 42 procent gestegen.” Dit zijn ernstige beweringen,
waarnaar verder onderzoek aangewezen is, lijkt me.
(D.B.) Cosmetica worden grondig getest op hun cancerogeen
effect via allerlei gecertificeerde testen. Kankerverwekkende
stoffen komen nagenoeg niet meer in cosmetica voor.
De ziekte van Hodgkin komt overwegend alleen bij kinderen
voor (topspecialist: prof Verbeke UZ Gent). Sedert 1998 wordt
er binnen de uiterst strenge cosmetische wetgeving via
strenge invivo- en in-vitrotesten op hormoonverstoring getest.
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Cosmetische bestanddelen veroorzaken geen borstkanker,
ook niet op lange termijn. De structuurverwantschap van cholesterol met sommige hormonen heeft met hormoonverstoring niets te maken. Klinische studies wijzen onloochenbaar
uit dat de anticonceptiepillen en hun analogen tijdens de
menopauze eerder veroorzakers zijn van borstkankers.
Eierstokkanker heeft hier ook voor een deel mee te maken.
Er wordt voortdurend in cosmetische bedrijven naar cancerogene stoffen gespeurd.
Wikipedia leert ons dat een hormoonverstorende stof of hormoonverstoorder (in het Engels
endocrine disruptor) een lichaamsvreemde stof
is die functies van het hormoonsysteem verstoort. Zo’n stof veroorzaakt daardoor nadelige
effecten op de gezondheid in een intact organisme of diens nageslacht of in (sub)populaties. Een hormoonverstorende stof moet worden onderscheiden van een
hormoonbeïnvloedende stof die niet noodzakelijkerwijs een
nadelig effect hoeft te hebben. Als nadelig wordt beschouwd:
veranderingen op het niveau van de cel of het orgaan binnen
het intacte organisme, het organisme als geheel of de (sub)
populatie, die leiden tot een ziekte of fysiologisch disfunctioneren, of een veranderde timing van de ontwikkeling.
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Het effect van het verstoren van het hormoonsysteem kan
op verschillende manieren tot uitdrukking komen, zoals in
de ontwikkeling van het lichaam, de reactie op infecties, het
ontstaan van kanker of bij de voortplanting. Chemische stoffen van verschillende afkomst kunnen verstorend werken op
het hormoonsysteem, zoals natuurlijke en synthetische hormonen, secundaire plantenstoffen, andere synthetische stoffen en uitstoot van vervuilende stoffen. Stoffen met diverse
toepassingen kunnen het hormoonsysteem verstoren, zoals
bestrijdingsmiddelen, vlamvertragers, weekmakers, grondstoffen voor plastics en voor cosmetica. (D.B.) Dit gaat
alleen op voor bepaalde herbiciden, niet voor deskundig vervaardigde cosmetica.
Hormoonverstorende stoffen kunnen van bijvoorbeeld de
verpakking terechtkomen in voedsel, en ook andere producten kunnen dergelijke stoffen bevatten of ermee zijn verontreinigd. Hormoonverstorende stoffen kunnen vrijkomen uit
dergelijke producten tijdens de fabricage, bij consumptie of
gebruik en in de afvalfase.
De laatste jaren is er meer aandacht voor de materie gekomen en wel om drie redenen:
• Het feit dat er meer en meer verschillende hormonale
aandoeningen bij de mens voorkomen.
• Het feit dat er hormonale effecten in dierpopulaties in het
wild optreden.
• Tenslotte de vaststelling in laboratoriumstudies van verstoring van het hormoonsysteem en daaraan gekoppeld
het optreden van ziektes of afwijkingen, (Åke Bergman,
Jerrold J. Heindel, Susan Jobling, Karen A. Kidd and R.
Thomas Zöller (2013). State of the science of endocrine
disrupting chemicals 2012. United Nations Environment
Programme and the World Health Organization)
Bron: Wikipedia

Ook Europa is niet doof en blind voor deze problematiek.
Vanaf de jaren ‘90 groeit internationaal de bezorgdheid over
hormoonontregelaars. Nadat het Europees Parlement in 1998
een resolutie over hormoonontregelende stoffen heeft opgesteld, heeft de Commissie in december 1999 de communautaire strategie voor hormoonontregelaars aangenomen,
waarop sindsdien door middel van maatregelen op het
gebied van onderzoek, regelgeving en internationale samenwerking is voortgebouwd.
Nu is er ook een publicatie
van het European Agency for
Safety and Health at Work —
EU-OSHA, nl. Actueel rapport
over reproductietoxische stoffen
Literatuuronderzoek Europese
Waarnemingspost voor risico’s.
Hierin wordt gestipuleerd dat: Sommige beroepen lopen in
het bijzonder risico op het ontwikkelen van werkgerelateerde
besmettingen, omdat de werknemers worden blootgesteld
aan mensen met een hogere prevalentie van besmettelijke
ziekten of aan besmettelijke dieren of materialen.

Voorbeelden van beroepen die gepaard gaan met een risico
op besmettelijke ziekten zijn:
• gezondheidszorg, met direct patiëntencontact;
• maatschappelijk werkers, verzorgingstehuizen, scholen,
kinderopvang en gevangenissen;
• hulpdiensten (ambulance/brandweer/politie/reddingswerkers) en eerste hulp;
• laboratoriumwerk, met blootstelling aan besmet materiaal
of productie van biologische
• materialen;
• werken met dieren of dierlijke producten (risico op zoönotische besmettingen);
• afvalinzameling of afvalwaterzuiveringsinstallaties;
• afgraving of grondverzet;
• gemeentelijke diensten (straatreiniging, parkonderhoud,
afvalverwijdering, onderhoud van
• openbare toiletten);
• kapper en schoonheidsspecialiste, tatoeëren, oor- en
lichaamspiercings;
(D.B.) De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen zoals
o.m. in Risktrainer voorgeschreven sluit dit nagenoeg
uit. Vandaar het grote nut van ons BESKO-certificaat
en onze opkomst voor echte professionaliteit.
Europa zou Europa niet zijn indien ze er verder niet op in
zou gaan. We kunnen ons afvragen of er een giflabel komt
op cosmetica. Men is zich alvast bewust van de gevaren die
sommige producten met zich mee kunnen brengen, maar er
moet nu ook niet bepaald een heksenjacht komen op producten waarvan de schadelijke werking niet is bewezen.
In Frankrijk is de tegenhanger van de stichting tegen kanker
(Ligue contre le Cancer), alvast begonnen met een offensief.
Zij wil in de strijd tegen kanker ook op cosmetica een label
dat aangeeft welke, in potentie kankerverwekkende, stoffen
erin zitten.
Dit voorstel werd gepresenteerd tijdens een conferentie op
21 november 2018. Men wil een zogeheten toxiscore op alle
consumentenproducten, dus ook op cosmetica. Aan het
einde werd een statement opgemaakt en een zogenoemd
white paper uitgedeeld waarin het voorstel nog eens wordt
uitgelegd.
Verontrustend is dat men het gaat hebben over bewezen
giftig of aannemelijk giftig. Met andere woorden is een mogelijke impact op de volksgezondheid niet altijd een bewezen.
En het gaat uiteraard niet alleen over cosmetica maar ook
over voeding, bouwmaterialen, decoratiematerialen, kinderverzorging, huishoudelijke producten, pesticiden…
(D.B.) Uiteraard zijn cosmetica bij normaal gebruik niet giftig.
Niettegenstaande men spreekt en schrijft over bewezen of
aannemelijk giftig zou het label toch gecertificeerd moeten
worden op basis van wetenschappelijk bewezen data.
Aanvankelijk in Frankrijk, maar het doel is om het in heel
Europa als een geharmoniseerd model te verspreiden.
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De strategische aanpak van Europa in de strijd tegen hormoonontregelaars is gericht op:
Het bereiken van een minimalisering van onze algemene
blootstelling aan hormoonontregelaars, met speciale aandacht voor belangrijke levensfasen, zoals zwangerschap en
de puberteit;
Een snellere ontwikkeling van een grondige onderzoekbasis
voor doeltreffende en toekomstgerichte besluitvorming in het
kader van Horizon Europa, voortbouwend op het bestaande
onderzoek en in het bijzonder op gebieden waar lacunes in
de kennis bestaan
De bevordering van een actieve dialoog waarbij alle belanghebbenden worden gehoord en kunnen samenwerken. In dit
verband zal de Commissie een jaarlijks forum over hormoonontregelende stoffen organiseren en voert zij haar steun aan
de werkzaamheden van internationale organisaties op.

Het is onmogelijk om de blootstelling aan hormoonverstoorders helemaal te ontlopen. Ze zitten namelijk overal in onze
leefomgeving. Maar u kunt uw blootstelling wel proberen te
beperken.
•
•
•

•

Wat gebeurt er al?
De EU heeft reeds uitgebreid steun verleend aan onderzoek
naar hormoonontregelende stoffen. (D.B.) In dit verband is de
cosmetische industrie volop actief. Op grond van verschillende kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie zijn
ruim 50 projecten ter waarde van meer dan €150 miljoen van
de EU gefinancierd. Nog eens 52 miljoen euro uit Horizon
2020 is toegewezen aan projecten inzake test- en screeningmethoden.
Wetgeving over pesticiden
Europa kent al een redelijk strenge wetgeving. Met name zijn
specifieke clausules inzake de behandeling van hormoonontregelaars in wetgeving inzake pesticiden en biociden, chemische stoffen in het algemeen (de “Reach-verordening”),
medische hulpmiddelen en water opgenomen. Op het gebied
van voedselcontactmaterialen, cosmetica, speelgoed en de
bescherming van werknemers op de werkplek zijn stoffen
met hormoonontregelende eigenschappen bovendien, net als
andere chemische stoffen met gevaarlijke eigenschappen,
aan afzonderlijke wetgevende maatregelen onderworpen.
In België dringt Kom op tegen Kanker
er bij de overheid op aan om maatregelen
te nemen waardoor de bevolking minder
blootgesteld wordt aan hormoonverstorende stoffen. Zij hanteren hierbij het
voorzorgsprincipe: wetenschappelijke
onzekerheid mag nooit een excuus zijn om geen maatregelen te nemen. Veel kankers manifesteren zich immers pas
tientallen jaren na de blootstelling. Zij vinden dan ook dat het
voorzorgsprincipe integraal moet deel uitmaken van een preventiebeleid en dat het vandaag nog moet worden toegepast.
Op hun website geeft Kom op tegen Kanker enkele tips die u
kan toepassen om uw gezondheid te beschermen:
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•
•

•
•
•

Eet, indien mogelijk, voedsel dat zonder bestrijdingsmiddelen is geproduceerd.
Vermijd onnodige blootstelling of het gebruik van chemische stoffen, in het bijzonder bestrijdingsmiddelen voor de
tuin en binnenshuis.
Beperk het gebruik van verzorgingsproducten encosmetica die schadelijke stoffen bevatten, en dat vooral tijdens
en voor de zwangerschap. (D.B.) Cosmetica bevatten bij
normaal gebruik geen schadelijke stoffen.
Lees het label en vermijd zo bepaalde chemische stoffen
die in verband worden gebracht met hormoonverstoring,
zoals parabenen en ftalaten. (D.B.) Parabenen hebben
geen hormoonverstorende, noch cancerogene werking,
vermits ze in concentratie en type beperkt zijn. ‘Zonder
parabenen’ is louter commercieel, maar het zou cosmetisch waanzinnig zijn van ze niet door andere efficiënte
bewaarmiddelen te vervangen.
Verlucht uw huis. Stof geregeld af en stofzuig geregeld
om de chemische stoffen die in huisstof aanwezig zijn, te
verwijderen.
Vermijd producten die gemaakt zijn van PVC of PC, vooral
wanneer ze gebruikt worden om voedsel in te bewaren.
Je kunt ze herkennen aan recycleercode 3 of aan de symbolen PC en PVC.
Geef de voorkeur aan glas boven plastic.
Consumeer minder ingeblikt voedsel.
Vermijd voedsel dat met PVC verpakt is.

Bronnen:
– Het Nieuwsblad (Nu-bijlage dd. 28/09/2019)
– https://osha.europa.eu/nl
– https://osha.europa.eu/nl/themes/work-related-diseases/work-relatedcancer
– Wikipdia
– Beautyjournaal.nl (21 november 2018)
– Komoptegenkanker.be
– Evaluation des produits cosmétiques’, ‘La Sécurité’, Cosmetic Valley
Editions.
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De afgelopen maanden heeft alles in het teken gestaan van de Corona-crisis. Onze zaken
moesten we sluiten, onze contacten werden beperkt tot zeer kleine bubbels. Het is een
voortdurende afweging geweest tussen gezondheid en economie met prioriteit voor de
gezondheid.
Voor Besko en Hebe was de uitdaging onze leden te begeleiden bij de heropstart.
Veel gesprekken zijn hierbij gevoerd met de diverse instanties en sociale partners.
Voorop stond de veiligheid van de schoonheidsspecialiste, medewerkers en de klant.
Hiervoor werden verschillende tools uitgewerkt die aan onze leden werden bezorgd.
Ook deze Hebe staat in het teken van de heropstart, vandaar de vele pictogrammen,
die u kunt kopiëren en ophangen in uw instituut.
Hierdoor zijn enkele belangrijke onderwerpen verschoven naar de volgende edities.
We hebben b.v. een zeer interessante bijdrage van Mr. Ann Dierickx over Mesotherapie,
“Geneeskunde of schoonheidsbehandeling” waarin er wordt gesteld dat deze behandeling
tot de geneeskunde behoort.
We zien dat er in de schoonheidsbehandelingen steeds meer nieuwe technieken en
apparaten worden gebruikt. Dat doet de discussie aanwakkeren of al die behandelingen
wel mogen worden uitgevoerd door schoonheidsspecialisten.
Wij willen hier graag een onderzoek over doen, wat is toegelaten in België en hoe zit
het met die behandelingen in onze buurlanden. Mogen daar schoonheidsspecialisten
wel behandelingen doen die hier niet zijn toegestaan? Hoe is het daar geregeld en kan
met zich als schoonheidsspecialiste verzekeren voor beroepsaansprakelijkheid bij deze
behandelingen.
We denken dat dit een belangrijk onderwerp is voor de hele sector en zullen in de volgende
uitgaven van Hebe hier een duidelijk antwoord op geven.
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Cursussen en lezingen

Omwille van covid-19 konden heel wat van de voorziene
lezingen of opleidingen niet doorgaan. Onderstaand vind je
alvast een kort verslag van de opleidingen die wel zijn doorgegaan. Wij kijken alvast uit naar het najaar waar elke provincie
weer zal zorgen voor boeiende lezingen en een gevarieerd
opleidingsprogramma.
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.

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

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:
• Op 29 januari werd door Mevr. Diane Verhaeren de energetische massage gegeven. We mochten genieten van deze
zalige zachte massage die vooral werkt op de energiepunten
en de meridianen van het lichaam. Met enorm veel passie werd
ons elke techniek uitgelegd en onder haar wakend oog mochten we dit uitvoeren op elkaar. Het was zeer aangenaam om
het te mogen ondervinden en maar ook om het toe te passen.
Sommige onder ons hebben zelfs van een dutje kunnen genieten. Meer dan een geslaagde avond.

Gehouden activiteiten:
• Op 17 februari was Jill Lenhardt, gespecialiseerd in wenkbrauwstyling, te gast voor een demonstratie avond over henna
brows & powderbrows. De deelnemers kregen heel wat tips &
tricks en het was weerom een leerrijke avond.

• Onder grote belangstelling ging in de school Denise Grésiac in
Berchem, de interessante studieavond over “Wat mag de
schoonheidsspecialiste uitvoeren?” een juridische benadering
door 2 juristen mevrouw Ann Dierickx en haar collega Eline
Vanluchene. Onze aanwezige schoonheidsspecialisten en leerkrachten kregen heel wat uitleg om over na te denken.

• De anti-aging techniek met de micro-needling van Ytsukusy
was weer een succes. Er werd een demo en als kers op de taart
een nieuwigheid “de celluma”. Dit is een plooibaar ledlicht dat zo
dicht mogelijk bij het gelaat kan geplaats worden om op deze
manier de cellulaire prestaties nog te verbeteren. Deze fototherapie kan op het hele lichaam gebruikt worden en heeft heel veel
genezende en ontstekingsremmende eigenschappen. Een heel
interessante avond waar we zeer veel bij geleerd hebben door 2
aangename dames nl. Kathleen Van den Heuvel en Delphine Van
Audenhove. Onze dank hiervoor.

De meeste cursussen zijn erkend en
geven recht op een vormingsvergoeding
voor werknemers in het PC 314.
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Opleidingsvergoeding
voor werknemers
PC314
LIMBURG
Mevr. K. Niedziela

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

Te houden activiteiten:
• Nathalie Michiels heeft donderdag 5 maart een uitstekende uiteenzetting en demonstratie gegeven over wenkbrauwstyling. Meer
dan een dozijn deelneemsters hebben met zeer grote interesse de
boeiende uiteenzetting gevolgd.
Eerst heeft Nathalie een overzicht gegeven over de evolutie hoe de
wenkbrauwen gestyled werden om dan over te gaan naar de huidige trend Henna Style Brauwing. Tevens was er een demonstratie
voor het kleuren en/of glad maken van de wenkbrauwen op een
natuurlijke wijze. Twee dames hebben zich aangeboden om als
model te dienen en de resultaten mogen gezien worden. Een proficiat voor al de deelnemers en de moedige modellen.

OOST-VLAANDEREN
Mevr. S. Burms

Kruisstraat 77
9090 Melle
Tel.: 0479/69 52 22
E-mail: info@besko-oostvlaanderen.be

Omwille van covid-19 konden de voorziene lezingen niet doorgaan. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen is druk bezig
met een nieuw opleidingsprogramma, die zij in een volgend
nummer zullen communiceren.

WEST-VLAANDEREN
Mevr. Dewulf-Benoot

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

Omwille van covid-19 konden de lezingen “Tips en tricks voor
fotografie op sociale media” en “Voeding en de huid” niet
doorgaan. Het provinciebestuur van West-Vlaanderen zal deze
cursussen herhalen op nieuwe data in najaar 2020, die zij in
een volgend nummer zullen communiceren.

OPLEIDINGSVERGOEDING
Volg je naschoolse, erkende cursussen? Dan word je financieel 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 schoonheidszorgen 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 opleidingsverstrekkers 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 registratie. Vul je deze niet nauwkeurig
in, dan kunnen wij jou geen vergoeding
garanderen. De opleidingsvergoeding 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 (minimum 6 uur opleiding) bedraagt de opleidingsvergoeding
75,00 � bruto. Het maximale bedrag aan opleidingsvergoedingen 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!

Voor de meest recente info: www.besko.be
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Zin om professionele zorgmasseur te worden?
Zorgmassage biedt een diepgaande ontspanning en is daarom
geschikt voor iedereen, ook voor mensen met een ernstige aandoening of in een palliatieve setting. In rust kunnen zieke mensen meer
kracht ervaren wat hun behandeling dragelijker maakt en het herstel
bevordert.
Zorgmassage zorgt voor meer levenskwaliteit. Wetenschappelijk
onderzoek toont aan dat zachte massages meerdere gezondheidsvoordelen bieden. Klachten zoals pijn, angst, vermoeidheid, depressie en misselijkheid kunnen verminderen.
Een welkom geschenk tijdens een moeilijke periode. Naast de opleiding zorgmassage kan je ook kiezen voor de module gelaatsverzorging, aromazorg, manicure of make-up voor zorgklanten.
In deze modules wordt vooral gewerkt met natuurlijke verzorgingsproducten omdat de huiden van zorgklanten zeer gevoelig zijn voor
kleur, geur en bewaarstoffen.
Er gaat ook veel aandacht naar welke technieken men wel of niet
mag toepassen bij deze klanten.
Je krijgt bij het afstuderen zowel het certificaat van de vzw zorgmassage als het certificaat van de Vlaamse overheid. De opleiding is
erkend door de Belgische Massage Federatie. Met dit certificaat kun
je aan de slag als vrijwilliger of professioneel masseur op de private
markt. Er zijn ook veel afgestudeerde zorgverleners die daarna zorgmassages integreren in hun job als zorgkundige, verpleegkundige,
ergotherapeut, animator,.. Ook mantelzorgers zijn welkom in de les.
Vzw Zorgmassage is een non-profit steun- en informatiepunt en
netwerkorganisatie en ondersteunt de opleiding zorgmassage.
Breng gerust een bezoek op onze website www.zorgmassage.be
om te ontdekken wie we zijn en waar we voor staan.
Bij interesse in de opleiding of voor meer info kan je mailen naar
an.commere@gmail.com
Nieuwe opleidingen starten in september in CVO Focus,
Groendreef 31 in Lokeren
info@cvofocus.be – tel.09 348 38 45 – https://cvofocus.be

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 lidkaart
staat.)

Voor meer informatie:
www.medik8.be • info@medik8.be •0032(0)89731475

OVER TE NEMEN
Regio Oostkamp, goed draaiend schoonheidssalon
met woning. Onthaalruimte, nagelstudio,
cabine zonnebank, 5 behandelruimtes, bureel/kassa,
gastentoilet. Parking voor de deur.
Werk voor 2 dames.
Foto’s te zien op Morpho vastgoed Ruddervoorde
ref MV6B

De kracht van de natuur
voor doeltreffende huidverzorging

Word jij Sol’Esta professional?
Boost je instituut met Sol’Esta, een
verrassend compleet verzorgingsmerk:
gelaat- en lichaamsverzorgingen voor ieder
huidtype, met unieke massages op maat.
Iedere Sol’Esta ervaring, zowel in het
schoonheidssalon als thuis, betekent even
ontsnappen aan alle stress en spanning, met
een duidelijk zichtbaar resultaat op de huid.

NEOLABO CVBA
EXCLUSIEVE VERDELER SOL’ESTA
Sluizeken 34 9620 ZOTTEGEM
TEL +32 (0)9 364 51 10 - info@neolabo.be
www.neolabo.be

www.sol-esta.be

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?

OF

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

Het instituut van de toekomst - met jou in de hoofdrol

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

