
Werkzaamheden van de medisch schoonheidsspecialist:
•  Het verminderen van huidklachten.

•   Het verbeteren van huidproblemen zoals acne, 

rosacea, eczeem, allergieën, overbeharing, lit-

tekens en vitiligo.

•  Camouflage-behandelingen.

•  Behandelen van de zeer gevoelige huid.

•  Behandelen van de zonbeschadigde huid.

•  Signaleren en herkennen van aandoeningen.

•  Herkenning, preventie en nazorg bij huidkanker.

•  Communicatie met artsen.

•   Doorverwijzen naar dermatoloog, (huis)arts of 

andere zorginstelling.

Opleiding tot medisch schoonheids-
specialist 
Als je de opleiding voor schoonheidsspecialist hebt  

afgerond kun je starten met de basisopleiding dermato-

logie en de vervolgopleiding dermatologie. Na afronding 

kun je verder met de Masterclass tot medisch schoonheids-

specialist. Kuno volgde deze opleidingen via U-Consultancy. 

Wist je dat..?
De opleiding tot medisch schoonheidsspecialist nu een 

paar jaar bestaat en er inmiddels 35 medisch schoonheids-

specialisten zijn? 

Medisch schoonheidsspecialist:

iets voor jou?

K

De Beautycoach 
Kuno Breen heeft ruim 30 jaar ervaring en runt sinds 16 jaar haar eigen praktijk De 

Beautycoach op het KNSMeiland in Amsterdam. Ze biedt voornamelijk huidverbeterende 

manuele gezichts behandelingen op maat aan, waarbij ze werkt met producten met 

actiefwerkende ingrediënten, peelings en huidverbeterende massages. Daarnaast coacht ze 

haar klanten in thuisverzorging voor optimale en zichtbare resultaten. Kuno schreef zich in 

voor de Beauty Awards om zich meer te ontwikkelen op het gebied van PR, marketing en 

communicatie. Vol trots ging ze er met de overwinning vandoor. Kuno: “Dit is een tool om 

meer zichtbaarheid te geven aan medisch schoonheidsspecialisten.”

Tip van Kuno: 
“Wees in de zomer alert op goede voorlichting omtrent de zon en bescherming. Richt je 

behandelingen na de zomer op herstel van opgelopen zonschade.”

uno Breen is de eerste medisch schoonheids

specialiste die op 10 maart de Beauty Award 

voor Schoonheidsspecialiste van het Jaar Midden 

Nederland heeft gewonnen. Wat doet een medisch 

schoonheidsspecialist en wat houdt de opleiding in? 

Tips van Kuno: 
•  Zorg voor voldoende 

kennis van de huid.
•  Verdiep je in de aspecten 

die een huidconditie 
beïnvloeden zoals voeding, 
roken en stress.

•  Kijk goed naar een huid, 
niet alleen hoe zij er uit 
ziet maar ook hoe zij zich 
gedraagt. 

•  Een goede intake is van 
wezenlijk belang. 

• Gebruik een loupe lamp.
•  Werk met een merk 

waar je volledig achter 
staat en die je kan 
ondersteunen met 
kennis over het product 
en het onderscheidende 
vermogen van het product. 

• Bied service.
• Wees klantgericht.
•  Geef persoonlijke 

aandacht.
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Medisch schoonheidsspecialist
Kuno: “Het voornaamste doel in mijn praktijk is het verminderen 

van huidklachten en het verbeteren van huidproblemen. Met mijn 

kennis over dermatologische aandoeningen kan ik meer signalen 

herkennen en iemand ook tijdig doorverwijzen, indien nodig. 

Een schoonheidsspecialist ziet de huid van de klant regelmatig en 

daardoor ook eventuele veranderingen in het huidbeeld. De herken

ning en preventie van huidkanker is een belangrijk aspect, net als 

het leren communiceren met artsen. Ik ben hierdoor een serieuzere 

gesprekspartner. Een arts heeft vaak geen tijd voor aandacht en 

persoonlijke zorg die een schoonheidsspecialist wel kan bieden. 

Als medisch schoonheidsspecialiste beschik ik over kennis van de 

medische richtlijnen en aspecten en omdat ik meer ken, kan ik ook 

meer herkennen. Hierdoor is de grens duidelijker wat ik cosmetisch 

kan verhelpen en wat medische zorg nodig heeft. Je wordt vanuit 

de opleiding geoefend om zo nodig door te verwijzen, bijvoorbeeld 

richting de huisarts.”
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