
 

Test voor het kwaliteitslabel van de ervaren huidexpert                     2018 

Graag bij het terug bezorgen  

1. Je volledige naam, telefoonnummer en naam van het instituut. 
2. Bij je antwoorden:  ook steeds de vraag erbij.  - Onze vragen 

veranderen regelmatig en graag weet ik op welke vraag jij antwoord.  

Bij vragen kan je altijd bij ons terecht: gelieve de case te beschrijven en de 
nummer van de vraag- zodat ik je zo snel mogelijk kan antwoorden! 

1. Hoe noemen de systemen en cellen die voor verantwoordelijk zijn voor het 
huidbescherming systeem? 

Ø ………………….. 

 

2. Welke zijn de grootste vijanden van onze huid? 
Ø     
Ø Waarom? 

 

3. Wat veroorzaakt glycering?            
Ø . 

 
4. Hoe herken je een lipide beschadiging en wat is het? 

 

5. Wat doe je om een beschadigde lipidelaag te herstellen? 

 



6. Hoe herken je en wat doe je bij een essentieel vertzuurdeficiëntie?  

 

 

7. De oorzaak van psoriasis is: 
o Een allergie 
o Gebrek aan licht, daarom schrijft men een PUVA kuur voor 
o Versnelde celdeling 
o Een gebrek aan vitamines 
o Stress 

o Dus wat kunnen wij adviseren? 

 

8. Welke factoren spelen bij acné een rol? 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
… 

9.  Voor klanten is een “bultje” altijd een puist.  Er bestaan echter vele soorten 
bultjes, puistjes en uitslag.  
Ø Aan welk verschil bepaal je of het acne is ? 

 

10.  Als je vaststelt dat het voornamelijk enkele kleine ontstekingen zijn zonder 
pus,  -Plaats: achter de oren, langs de slapen, soms op de kaaklijn – niet 
constant – met periodes -onregelmatig aanwezig: 

Welke vragen stel je? 

Wat stel je als analyse en wat adviseer je? 

11. Het in kaart brengen van de conditie van de huid gebeurt door de 
dermatoloog aan de hand van een schema.  

A.WELK schema? 



o Dit schema is systematisch de huid beoordelen van boven naar 
beneden en de huid te beschrijven 

o Dit schema zijn de efflorescenties 
o Dit schema is PROVOKE 

B. Hoe kunnen wij dit gebruiken? 

 

12.  Indien je een 2 wekelijkse peelingkuur toepast bij een acne type I cliënt, 
welke vraag stel je haar bij elk bezoek? 

 

13. Wat zijn vrije radicalen nu eigenlijk in mensentaal? Graag je eigen verhaal! 

 

14. Hoe kan een vette huid toch vochttekort hebben? 
 
15. Waarom zeggen mensen vaak dat hun huid gevoelig is? Klanten zeggen vaak 

dat hun huid gevoelig  geworden is met ouder worden. Wat kan hiervan de 
oorzaak zijn? 

 
16. Wat doet hydroquione voor je huid? Waarvoor wordt het gebruikt? Raad jij 

het aan?  
 

 
17. Welk enzym is belangrijk bij het reguleren van melanine? 
 
18. Hoe heet het systeem dat onderscheid maakt tussen 6 huidtypes? 

 

 
19. Noem 3 goede bronnen van omega 3 in de voeding: 
 
20.  En voor welke  HUID aandoeningen is omega 3 belangrijk? 
 
 
21. Cases:  
Je kan deze foto’s uitzoomen, de kwaliteit zou voldoende moeten zijn.   



 
Probeer zo volkomen mogelijk te antwoorden,  
voeg een advies fiche toe die je haar/hem meegeeft. 
-indien je vragen wil stellen aan deze cliënten:  
-- mail mij de case en stel je vragen, ik zal antwoorden alsof ik de cliënt ben ;) 
 
 
A. Een dame van 34 jaar, maquilleert zich met vele laagjes make-up.  
Zij heeft op de kin het ene onderhuidse witte bultje naast het andere,  bruine 
vlekjes op de huid en hier en daar een ontsteking. Sommige bruine vlekjes 
liggen er dikker bovenop en als je er op duwt komt er een propje af. Er blijft 
een gaatje in de huid achter. Zij heeft ook wondjes op de kaaklijk en kin. 
Zij gebruikt: een reinigingsgel, maar niet iedere avond, dit doet zij s’morgens 
ook en zij gebruikt een primer, een foundation BB en een camouflagestick. 
Soms een groen kleimasker. 
Wat is hier het probleem, of problemen?  Wat is belangrijk om aan haar uit te 
leggen? Wat is jouw advies voor thuisgebruik? 
 

 
 

§ Voorbeeld van vraag en antwoorden: 
Komt een vette huid voor in de familie?  Niet echt dat ze weet, .. ( wat is een vette 
huid in hun ogen?) 

§ Wat doe je van werk?   Veel in de auto - presentaties geven en klantgesprekken. 

• Wat is uw medische achtergrond? Geen problemen, proberen zwanger te worden, 
verder geen speciale meldingen 

 
B. Cases: Man van 30  jaar. Als hij cosmetica gebruikt krijgt hij puisten…dus 

gebruikt hij enkel nog sunlight zeep.  zijn wangen zien er rood geïrriteerd 
uit. .. Hij werkt buiten. Zijn huid is erg droog.  



Extra info: Gewone voeding zoals iedereen normaal, brood, klassiek middag en broodje of 
slaatje s'middags. Maar zijn vriendin probeert wel vooral veel groenten en minder vlees te 
gebruiken. Hij drinkt voldoende. Zijn vader heeft ook snel een rode huid - doet pijn als ze 
buiten in de koude zijn - zijn vader deed daar dan een crème op van de apotheek 

Vertel me alles wat je ziet! 
 
Welke vragen stel je?   
    
Wat stel je voor ? 

 
 

 
 

 
C.  CASE:  



Een dame van 32 jaar komt bij jou voor de behandeling van droge plekken. 
Bij de vragenlijst vult zij in dat zij ook last heeft van vuile open poriën op de  
kin en de pigmentvlekken storen haar ook. 

 Rond de ogen zie je donkere kringen, deze storen haar ook als ik er wat 
over zeg 

 

Zij gebruikt: 

Ø démaquillant doekjes van de supermarkt  
Ø een lotion tegen open poriën en zwarte puntjes  
Ø een vochtvasthoudende crème voor onzuivere huid van de 

parfumerie 
Ø matte foundation van L’oreal  

Welke vragen stel je nog, wat is je analyse, wat adviseer je haar? Wat moet 
je haar maak  duidelijk maken? Welke posters toon je? 

 

 

 

 



D. Een man van 30 jaar heeft rode geïrriteerde vlekken rond neusvleugels  en 
op de wangen en heel soms ook op andere plaatsen zoals hoofdhuid.  

Verder heeft hij geen echte problemen. Hij gebruikt water om te reinigen  
en een dagcrème van nivea speciaal voor mannen. 

Ø Welke vragen stel je,    wat leg je zeker uit? 
Ø wat doe je als behandeling 
Ø wat adviseer je hem? 
 

 

Footo D 

 

E. Deze jongen heeft 2  jaar geleden een kuur gedaan bij de dermatoloog met  
Isotretinoïne. Wat is dit?   

Vorig jaar hebben wij zijn huid terug onder controle gekregen met 
voedingssupplementen en juiste verzorging, is een half jaar heel goed 
gegaan.  

 De uitslag is nu aan t terugkomen en hij wil geen agressieve dingen MAAR 
hij neemt wel terug gewone anti biotica in tegen ontstekingen. 

 Welk huidtype?  

Wat ga je doen?  

Wat adviseer je? 



 

  

 

 

F. Deze dame vind dat ze veel roodheid op de huid heeft en ook wel puistjes. 
Ze verbrand altijd op haar neus en ze wil haar huid nu eindelijk eens goed 
leren verzorgen.  

Welke vragen stel? 

Waaraan denk je als analyse, huidconditie, intrinsiek huidtype ? 

Welke advies geef je zeker mee? 



 

 

 

 

 

 

G. Mail van de klant: 

“Sinds februari 2010 heb ik last van eczeem klachten in mijn gelaat met periodes, in de winter 2016 waren 
de eczeem klachten extreem erg! Gevolg hiervan is dat ik me vaak schaam ten opzichten van mijn 
buitenwereld.  
  
Ik heb hiervoor al enkele keren een huisarts bezocht en ben bij een dermatoloog geweest verschillende 
allergietesten ondergaan zonder resultaat.  Deze geven mij zalven mee met ( cortisonen.) om de klachten te 
onderdrukken.  Maar ook de boosschap dat ik ermee moest leren leven. 



Ik ben nog steeds opzoek naar de oorzaak van mijn eczeem en hoe ik dit kan behandelen op 
een huidvriendelijke manier. Hier in Nederland voel ik mij niet begrepen, ik heb enkele recensies van jullie 
gelezen en voor mij is dit het proberen waard.  Kunnen jullie me helpen.. “ 
Wat zie je? 
Welke vragen stel je,   
welke (be) handeling of producten gebruik je? 
Extra’s?  

 

 

H. Wat zie je hier? Kijk naar de datums onder de foto. 

Deze dame komt voor een opvolging van haar behandeling, ze komt om de 
3 maanden en gebruikt thuis al onze producten. Een hoge dosis vitamine A, 
een melkzuur 3 x per week , de juiste reiniging van olie, melk en toner. De 
puistjes zijn nu zo goed als onder controle. Op de kin nog maar zelden en 
aan de wenkbr zie je er nog heel soms enkele.   

Welke volgende stap kunnen we nu proberen te nemen? Waarom wel of 
waarom voorzichtig blijven? In thuisgebruik en wat met je behandeling? 

Wat bespreek je,  ivm de puistjes, 



 

 

De foto rechts is de eerste foto van juli 2016 , foto links van januari 2017 

 

 

I. Wat is dit? 



 

Welke van jouw ingredienten ( producten: ik wil de ingredienten erbij aub ) 
kan je hiervoor geven? 

J. Wat is dit? 

 

 

 

K. Wat is dit? 



- Oorzaak?  
- En hoe denk je hiermee om te gaan?  
- Gaan wij dit te behandelen? Hoe? Ga je alle bolletjes uitduwen? 
- Welk advies voor thuis? 

 

 

Na 1 jaar – doorzetten en bijsturen. Klant volgde het eerste half jaar onze 
adviezen nog niet correct op: 

 

L. Deze jogger van rond de 55 jaar heeft last van jeuk op haar huid. 



Ze wil leren hoe ze zich beter kan verzorgen. Ze doet enkel een reiniging 
zonder zeep van clinique en ze heeft wel eens iets van de apotheek tegen 
droge huid. Heeft goed geholpen en ze vond dat wel goed, ze wil dat ook 
verder leeg gebruiken.  

Wat zie je? 

Welke vragen stel je, welke behandeling?  

Welke producten thuis? Rekening houdend met wat ze al heeft? 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.  Deze cliënt komt met haar vriendinnen mee – zij geeft aan dat zij last heeft 
van acne en al vanalles gebruikt heeft.  



Dit is haar fiche: 

Bescherming van de huid met SPF 50 sinds een half jaar 

Veel zonnebank vroeger maar nu niet meer. 

Sterke peelings geprobeerd tot haar huid rood zag. 

Geen behandeling bij de dermatoloog nu, maar wel 2 jaar geleden. Zalf 
Epiduo en ook heel even zelfs tetralysal ingenomen. 

Ze gebruikt  

Een serum van biodroga tegen littekens en de dagcrème van Louis Widmer. 

Een melk en tonic heeft ze een half jaar geleden van de 
schoonheidsspecialiste gebruikt, maar ze vond dat dat niets deed qua 
resultaat.  

Ze gebruikt sinds een half jaar ook wel een voedingssupplement : omega 3. 

Zij heeft enorm veel complexen en voelt zich onzeker door haar huid. 

Vergroot de foto’s zeker eens goed uit en kijk goed welke huidproblemen je 
allemaal kan vinden! 

 



 

 

 

Bij de opmerking dat we een bepaalde huidaandoening niet mogen uitsluiten, 
vernoem ik  dat we rekening moeten houden met “ een soort schimmeltje” – ze 
antwoord dat ze heel veel last heeft van schimmels op de voeten, in haar 
mond, etc.. en dat ze daar al verschillende behandelingen voor heeft gehad – 
lees agressieve anti schimmel – geen probiotica.  

Wat heeft zij? Welke oorzaak? Wat doet pro-biotica?  Welke analyse, welk 
advies, hoe ga je haar helpen? 

N. Deze cliënt komt wanhopig tot bij ons: ze heeft acne – volwassen acne- en is 
al bij een accupuntuur geweest, heeft al massa’s producten geprobeerd en 
wil er voor haar trouw nu wel echt vanaf: 
Ze is gestopt met alles omdat niets hielp – ze maquilleerd zich met een BB 
foundation.  



Dit zijn haar foto’s: 

 

 



 
 
Wat bespreek je met haar? 
Medicatie: ze heeft een zalf gebruikt die haar huid deed schilferen en anti 
biotica. 
Uiteraard moet zij zich wel terug gaan verzorgen. Welke eerste stappen 
neem je en welk vervolg? 

 

      Succes! 


