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Beste Alumnileden,
Het eerste halfjaar van 2015 zit er alweer op waarin veel
interessante nascholingen voorbij zijn gekomen, waaronder de
aftrap van de Post HBO LILA, maar ook de introductie van Skinwiser!
Wij zouden het leuk vinden als jullie nieuws en interessante
informatie naar ons mailen of via Facebook met ons en iedereen
delen. Ook kun je je terecht bij ons met vragen die je als
ondernemende en/of startende huidtherapeut tegenkomt.
Wij hebben nauw contact met de Hogeschool Utrecht en geven
indien gevraagd advies aan de alumnivereniging van de Haagse
Hogeschool.

Ken je nog huidtherapeuten die
ook lid zouden willen
worden?? Inschrijven kan via
de site
www.cursussen.hu.nl/alumni

Nieuwe bestuursleden
Sinds dit jaar heeft de DermAlumni er twee nieuwe bestuursleden bij, Eva Wisman en Judith
Prick. Eva zal samen met Marie Louisse de rol van penningmeester bekleden en Judith
samen met Daniëlle en Natasja die van de PR.

Save the date!
Dit jaar viert de DermAlumni haar tweede lustrum op zaterdag 26 september! Dit willen we
niet ongemerkt voorbij laten gaan en zal dan ook groter aangepakt worden dan voorgaande
jaren. Om zoveel mogelijk Huidtherapeuten hiervan mee te laten genieten verdubbelen we
dit jaar het aantal deelnemers van 125 naar 250!
Het voorlopige programma omvat onderwerpen als:
 De zin en de onzin van huidverzorging
 Voeding en de huid
 Communicatie Oncologie
 Klinisch redeneren bij LILA
Ook zullen er praktische workshops gegeven worden aangevuld met theoretische
onderbouwing.
Dus genoeg reden deze dag vrij te houden in je agenda!
Aanvullende informatie betreft locatie en inschrijving volgt.

Smeerdag op het strand
Volgend jaar willen wij samen met een aantal andere vrijwilligers een smeerdag op het
strand organiseren om onze beroepsgroep in de spotlight te zetten, maar niet geheel
onbelangrijk de noodzaak van goede bescherming toe te lichten middels advies en sampling.
Lijkt jou dit leuk samen met ons een dag op het strand ons beroep in een goed daglicht te
zetten en adviezen te geven omtrent zonbescherming? Stuur dan een mail naar
alumni.huidtherapie@gmail.com

Oproep beeldmateriaal
Huidtherapie? Wat is dat. Wie heeft die vraag niet al meerder malen moeten beantwoorden.
Om ons vak een betere bekendheid te geven is er een presentatie gemaakt voor studenten
geneeskunde, de toekomstige verwijzers!
Graag zouden we de presentatie nog verder willen aanvullen met behandelfoto’s uit de
praktijk, om een zo een helder mogelijk beeld te geven van ons beroep. Voor- tijdens – na
foto’s alles is welkom. Mogen ook foto’s van je website zijn. Uiteraard wordt er aan
bronvermelding gedaan.
Wie helpt mee?

Vragen of direct foto’s sturen: wisman.eva@gmail.com

Actie Huidtherapeutonline
Huidtherapeutonline is hét online platform voor huidtherapeuten en huidtherapeuten in
opleiding. Huidtherapeutonline heeft nu in samenwerking met de DermAlumni een leuke
actie:
Maak nu een account aan op huidtherapeutonline en ontvang 50% korting op de succesvolle
training “Positioneren van de huidtherapiepraktijk”. Denk jij erover om een eigen praktijk te
starten? Ben je net gestart met een eigen praktijk? Wil je jouw bestaande praktijk meer
onder de aandacht brengen?
Lees meer: http://www.smitencornelder.nl/nieuws/speciale-actie-ism-de-alumivereninghuidtherapie

Skinwiser
Voor huid-professionals is het een uitdaging om op de hoogte te blijven van resultaten van
wetenschappelijk onderzoek naar de huid. Skinwiser selecteert recent wetenschappelijk
onderzoek dat huid-professionals kan helpen in hun advies aan hun klanten of patiënten.
Met behulp van samenvattingen worden de resultaten van aansprekend onderzoek gedeeld.
Bij het maken van de samenvatting wordt dicht bij de tekst van het oorspronkelijke artikel
gebleven, zodat lezers zelf een mening kunnen vormen over het onderwerp. Recente posts
gaan bijvoorbeeld in op een nieuwe behandeling van acne, het verslaafd raken aan
hormoonzalf of de relatie tussen het vitamine D-niveau en de blootstelling aan zonlicht.
Skinwiser voert ook zelf wetenschappelijk onderzoek uit. Daarbij wordt veelal gekozen voor
onderwerpen die interessant zijn voor huid-professionals. Om huid-professionals te helpen
bij hun advies aan klanten wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de zin en onzin van
conserveermiddelen in cosmetica. Een ander onderzoek dat zeer relevant is, is de bepaling
van de nauwkeurigheid van de indeling in Fitzpatrick huidtypen: kunnen mensen wel goed
hun eigen huidtype inschatten?
Ga voor meer informatie naar www.skinwiser.nl

Vacatures
Regelmatig verstuurt de DermAlumni vacatures aan u door. Het komt soms voor dat een
bedrijf een huidtherapeut onjuist inzet voor werkzaamheden of een huidtherapeut onjuist

behandeld (bijvoorbeeld slechte werkomstandigheden, slechte hygiëne in praktijk of zelfs
arbeidsconflicten).
Heeft u hiermee te maken gehad en heeft u gegronde redenen waarom wij mogelijk extra
alert moeten zijn? Laat het de DermAlumni weten! De DermAlumni zal bedrijven niet
uitsluiten en geen oordeel geven over uw recensie, maar wilt enkel anoniem recensies
verzamelen. Indien een collega huidtherapeut de DermAlumni specifiek vraagt of er
recensies zijn over een bepaald bedrijf, zullen wij deze anoniem doorgeven.
Heeft u op een vacature gereageerd en wilt u weten of er recensies zijn bij de DermAlumni?
Neem dan contact op met huidtherapie.alumni@gmail.com
Recensies zullen uitsluitend anoniem gegeven worden zonder specificaties waardoor de
melder mogelijk achterhaald zou kunnen worden.

Wist u dat…
 Van mei tot juni 2015 onderzoek gedaan wordt naar hoe de basisscholen in
Nederland maatregelen treffen op het gebied van zonbescherming.
 Van mei tot juni 2015 onderzoek gedaan wordt naar wat het beste advies voor
huidverzorging tijdens chemo en radiotherapie is.
 Een aantal parfumingrediënten waarvan bekend is dat ze soms leiden tot
overgevoeligheid apart op het etiket vermeldt wordt en niet onder de noemer
parfum zelf.
 Er tegenwoordig huidmodellen, in het Engels Human Skin Equivalents (HSEs),
worden gebruikt en een goed alternatief vormen voor dierproeven?
Ga voor meer informatie naar www.skinwiser.nl, www.aeonastron.com of www.ncvcosmetica.nl

