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Medisch Schoonheidsspecialist
Dermatologie® aan het woord:

IRENE
SWINKELS

N

a een succesvolle carrière in de hospitality
branche besloot Irene in 2003 het roer
om te gooien. Na de basisopleiding tot
schoonheidsspecialist startte ze in 2004 haar
bedrijf Sources de Beauté, wat bronnen van schoonheid
betekent. We gebruiken vaak het woord ‘passie’ voor
ons vak en ook bij Irene komt dit sterk naar voren. Na
jaren als schoonheidsspecialist te hebben gewerkt,
wilde ze meer en behaalde in negen maanden tijd het
diploma Medisch Schoonheidsspecialist Dermatologie®.
Daarna besloot ze bij U-Consultancy ook nog eens alle
aanvullende specialisaties te doen. Ze staat nu op het
punt om haar salon de boost te geven die het nodig
heeft voor de toekomst.
Waarom ben je gestart als schoonheidsspecialist?
“Mijn oma en (schoon)moeder gingen al regelmatig
naar een schoonheidsspecialist. En ook ik genoot
van het moment voor jezelf en vond het fijn als mijn
huid weer een flinke oppepper had gekregen. Mijn
schoonheidsspecialist gaf naast haar werk lessen bij
de basisopleiding. Ik had veel respect voor haar, ze
inspireerde mij. Het feit dat zij nooit klaar was met
leren, vond ik geweldig. De beautybranche is een
branche die altijd blijft ontwikkelen. Mijn werk als
leidinggevende in de hospitality vond ik geweldig, want
ik vind het heerlijk om mensen in de watten te leggen.
Gastvrijheid zit in mijn bloed, maar een uitdaging
ontbrak op dat moment. Mijn schoonheidsspecialist
was al op middelbare leeftijd, maar zoals zij zich
bewoog, dat wilde ik ook. We hadden het er weleens
over en dan gaf zij aan dat als ik de switch zou maken,
ze mij zou ondersteunen. Toen deed de gelegenheid
zich voor en mijn man zei: ‘Waarom ga je het niet
gewoon doen. Als dat is wat je wilt, moet je ervoor
gaan.’ Dat hoefde hij geen twee keer te zeggen. Ik kreeg
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een vinger en nam de hele hand. Ik vertrok bij mijn werkgever en ging
op zoek naar de juiste opleiding. We hadden thuis alles op de rit, dus het
kon. Ik ben me ervan bewust dat niet iedereen zomaar deze switch kan
maken. Maar ik ben blij dat ik het heb kunnen doen.”
Wat gebeurde er nadat je de knoop had doorgehakt?
“Ik ging op een zaterdag, eind augustus, naar een open dag en schreef
me direct in. Er was een mogelijkheid de dag- met de avondopleiding
te combineren. Dat heb ik gedaan. Vanwege mijn opleiding aan de
hotelschool plus mijn werkervaring hoefde ik niet de zogenaamde
branche overstijgende vakken te volgen. Ik wilde in één schooljaar alle
praktische vaardigheden aanleren en de bijbehorende theorievakken
afsluiten. Om te oefenen met modellen kon ik bij mijn eigen
schoonheidsspecialist terecht. Het was een drukke tijd, ik had nog jonge
kinderen. Maar waar een wil is, is een weg! Wat een mooi en boeiend
vak! Ik behaalde mijn diploma en wist meteen dat ik als zelfstandig
ondernemer moest starten. Ik kon mijn bedrijf meteen goed neerzetten.
Mijn man en ik hadden gespaard en daardoor kon ik direct investeren in
een goede uitrusting van mijn salon. Ik besloot drie dagen vanuit huis te
gaan werken. Ik deed daarnaast 2 dagen vrijwilligerswerk en kon mijn
kinderen helpen met school. Binnen 4 maanden zat ik vol met cliënten
en iedereen was enthousiast. Maar ik wist en zag door de jaren heen dat
er zoveel meer was om te leren in dit vak. Dat maakte mij nieuwsgierig
naar meer.”
Wat wilde je dan nog meer?
“Fysiologie, pathologie en dermatologie vind ik enorm interessant.
Artikelen over dermatologie heb ik altijd bewaard als naslagwerk. Ik kreeg
wel eens cliënten over de vloer die ik zelf niet kon helpen. Intuïtief heb ik
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mensen doorverwezen als zij een huidprobleem hadden
waarvoor ik noch de kennis noch de vaardigheden had.
De huid is het grootste orgaan. Ik ben me er altijd van
bewust geweest dat je daar zorgvuldig mee om moet
gaan. Ik heb nooit dingen gedaan waarvan ik het idee
had dat het te ver boven mijn pet ging. Ik heb me ook
nooit gewaagd aan apparaten die bepaalde risico’s met
zich meebrengen. Ik ging (en ga) indien gewenst met de
cliënten mee als ze bijvoorbeeld behandeld werden voor
huidkanker. Dat was zo leerzaam, daar moest ik meer
van weten. Ik ben daarom op onderzoek uitgegaan en in
alle opleidingen gedoken; de HBO opleiding die eraan
zat te komen, de opleiding huidtherapie en de opleiding
bij U-Consultancy. De opleiding huidtherapie vond ik erg
interessant. Maar naast mijn werk weer starten aan een
4-jarige fulltime opleiding en dan onze kinderen die je
nodig hebben… dat ging het natuurlijk niet worden. De
HBO opleiding stond nog niet en er was een hoop om te
doen. En toen kwam ik in contact met Carla Uppelschoten
van U-Consultancy. Dermatologie, hetgeen me altijd al
zo had geboeid. Carla overbrugde naar mijn idee een gat
tussen de opleidingen met haar opleiding tot medisch
schoonheidsspecialist. Ik realiseerde me, en dat realiseer
ik me nog steeds, dat ik geen dokter of dermatoloog zou
worden, maar met het diploma van deze opleiding in mijn
zak kon ik ongelooflijk groeien, zowel persoonlijk als mijn
salon. Een vroegtijdige signalering van huidproblemen
en een goede samenwerking met huisartsen en
dermatologen is natuurlijk een mooie stap.”
Hoe verliep die opleiding bij U-Consultancy?
“Onze kinderen gingen op kamers om zelf te studeren
en dus werd het rustiger in huis. Ook stopte ik met

al mijn vrijwilligerswerk. Dit was het moment om mij verder te
ontplooien. Ik wilde meer kunnen betekenen voor mijn cliënten
in de salon, dus mijn kennis en vaardigheden moesten worden
uitgebreid. Ik kon niet wachten en schreef me in voor de opleiding
Medisch Schoonheidsspecialist Dermatologie®. Mijn ambities en mijn
leergierigheid zorgde ervoor dat alle tien modules van de masterclass
werden ingepland in mijn agenda. Jazeker, ik wist zeker dat de tijdwinst
van kinderen en vrijwilligerswerk loslaten positief ingevuld zouden
worden. Ja, het zou veel tijd vragen en er hangt natuurlijk ook een
prijskaartje aan. Maar als ik eenmaal iets in mijn hoofd heb waar ik
energie van krijg, dan ga ik ervoor. Ook mijn cliënten reageerden
enthousiast als ik ze als model meevroeg of ze voor een oefenmoment
uitnodigde. Ik heb de basis-, vervolgopleiding en masterclass gedaan. In
de periode september 2016 tot maart 2017 startte ik met de masterclass

“Wij, als goed opgeleide (medisch)
schoonheidsspecialisten, moeten
de consument van de risico’s
van bepaalde behandelingen op de
hoogte brengen. De brancheorganisatie
zou daar een mooie rol
in kunnen en moeten spelen.”
en volgde ik in zes maanden 24 opleidingsdagen. In het voorjaar heb
ik nog drie maanden nodig gehad om alle portfolio’s en landelijke
theorie- en praktijkexamens af te ronden. In de masterclass zitten vier
specialisaties: acne, camouflage, elektrisch ontharen en ipl/laser. Deze
specialisaties kosten je echt veel tijd om goed te oefenen en stage te
lopen voor het praktijkexamen. Ik kon mezelf goed motiveren en werd
nog meer gemotiveerd door het samenzijn met mensen met vakkennis.
Daarnaast is het leuk om met vakgenoten te sparren. Als zelfstandig
schoonheidsspecialist ben je best wel lonely. Ik maakte lange dagen,
moest vroeg weg, van Helmond naar Nieuwegein, moest modellen
mee zien te krijgen, mijn salon zat vol, oefenen en leren… maar ik bleef
doorzetten. Ik zat echt in de juiste flow. Ik heb in die tijd het sporten en
mijn sociale contacten op een lager pitje gezet. Maar het is het dubbel
en dwars waard geweest. Vooral de support die ik daarnaast kreeg
vanuit de opleiding was geweldig.”
Hoe komt die kennis nu in jouw salon naar voren?
“Ik was voor mezelf eigenlijk nog niet klaar. Nadat ik in augustus 2017
het diploma Medisch Schoonheidsspecialist Dermatologie® in ontvangst
mocht nemen, heb ik vorig jaar nog alle aanvullende specialisaties
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“Je kunt niet alles, en dat hoeft
ook niet. Het gaat om
het plezier en de passie
die je voor dit vak hebt.”

(medisch) schoonheidsspecialisten, moeten de
consument van deze risico’s op de hoogte brengen. De
brancheorganisatie zou daar een mooie rol in kunnen
en moeten spelen. Ik weet dat er met mij heel veel
andere goede schoonheidsspecialisten zijn die precies
werken volgens de juiste protocollen en geen risico’s
nemen. Degenen die niet goed opgeleid zijn en gewoon
een apparaat hebben aangeschaft om snel geld mee te
verdienen, hebben het voor ons verpest. Om deze reden
begrijp ik dus ergens wel dat er om IPL/Laser zo’n ophef
is ontstaan. Ik vond de IPL/Laser module het meest
gecompliceerd en tijdrovend. Je leert zoveel op het
gebied van de fysiologische en pathologische aspecten
in combinatie met licht en welke indicaties en contraindicaties van belang zijn. Ook nu geldt weer dat je jouw
cliënt eerlijk zal moeten vertellen wat de mogelijkheden
voor hem of haar zijn en hierbij tevens rekening moet
houden met zijn of haar huidreactie.”

ik inmiddels wel een vergoeding voor vraag als er geen behandeling
volgt. In kleine stapjes groei ik naar de salon die ik wil zijn. Ik zal wel
altijd alleen blijven werken, want het een-op-een contact met de cliënt
vind ik heel erg belangrijk. Dat is een keus. Ik weet dat die keus ook
beperkingen met zich mee zal brengen, maar ik wil mijn cliënten zelf
helpen. Loyaliteit opbouwen met iemand. Als je dan ineens een vlekje
of plekje ziet, dan weten ze dat ze bij mij aan het goede adres zijn. De
huisarts staat er toch verder vanaf.”
Wat zou je je collega’s mee willen geven?
“Ik heb tijdens stages zoveel dingen zien gebeuren, waar mijn mond
van open viel. En ook gesproken met schoonheidsspecialisten die
behandelingen uitvoerde waarvan ik dacht: ‘Je weet helemaal niet wat
je aan het doen bent en hygiëne zegt je ook niets.’ Als je niet bekwaam
bent een behandeling uit te voeren, doe dit dan niet en ga de juiste
opleiding volgen. Je kunt niet alles, en dat hoeft ook niet. Het gaat om
het plezier en de passie die je voor dit vak hebt. Blijf vooral jezelf en ga
niet alle ‘hypes’ uitproberen. Blijf wel vernieuwen, maar zorg dat je je
vaardigheden op de juiste manier kunt toepassen. Het gaat erom dat
je het vertrouwen van jouw cliënt weet te behouden. Op deze manier
kunnen we ook ons vak naar een hoger niveau brengen en dat is nodig.
Onderscheid je en ga voor eerlijke kwaliteit, dan weet ik zeker dat we als
schoonheidsspecialist een mooie toekomst tegemoet gaan.”

Zijn er dingen die je nog wil doen?
“Ik heb geen PMU. Maar als een cliënt dat wil, dan ga ik
op zoek naar een gekwalificeerde PMU artist. En ik ga
op verzoek mee. Omdat ik mijn cliënt wel in de juiste
handen wil leggen. Ik heb een loyale cliëntenkring. Al
14 jaar lang. Ze weten dat ik echt iets voor hun huid kan
betekenen en na al mijn opleidingen nog net een beetje
meer. En dat is de formule die ik graag het komende jaar
verder wil uitwerken voor mijn salon. In het voorjaar
heb ik mijn salon een opfrisbeurt gegeven. Zoals
gezegd, zal ik nu eerst het geleerde in de praktijk gaan
brengen. Tijdens mijn 12,5 jarig jubileum heb ik al een
dermatoloog gevraagd meer te vertellen over pluis en
niet pluis. Dit vonden mijn cliënten reuze interessant. Ik
ga nog meer de samenwerking aan met de dermatoloog
en arts. Ik ben blij dat ook jonge cliënten met acne
bij mij terecht kunnen en daarvoor vergoedingen
krijgen van de verzekering. En ik geef consulten, waar
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