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Inleiding 

Voor u liggen de exameneisen voor de specialisatie Camouflage.  

Deze eisen zijn opgesteld door ISEO Consult, op basis van het commentaar van drie deskundigen uit het 

vak, te weten de damesI. Biesbroek, M. Kila en J. Stam. De exameneisen zijn ter vaststelling voorgelegd 

aan het bestuur van ANBOS. De vaststellingsdatum vindt u op het voorblad van dit document. 

 

Opbouw 

Het document is opgebouwd uit drie delen: 

A theoretische kennis; 

B praktische vaardigheden; 

C attitude / beroepshouding. 

 

Toelating tot het examen 

Om het examen te mogen afleggen, dient de deelnemer te beschikken over één van de volgende 

diploma´s: 

• het MBO-diploma Schoonheidsspecialist (niveau 3); 

• het Branchediploma Schoonheidsspecialist; 

• een hieraan gelijkgesteld diploma, naar oordeel van de exameninstelling. 

 



Camouflage  Pagina 3 van 9 

  

 

 

DEEL I: Theoretische kennis 

 

 

1. De huid 

• algemeen: huidkenmerken en verschillen m.b.t. leeftijd, sekse, huidkleur  

• van alle begrippen: bouw, ligging en functies 

 

1.1 opperhuid / epidermis 

1.1.1 hoornlaag (str. corneum) 

1.1.2 heldere laag (str. lucidum) 

1.1.3 korrellaag (str. granulosum) 

1.1.4 stekelcellenlaag (str. spinosum) 

1.1.5 basaalcellenlaag (str. basocellulare / str. cylindricum) 

1.1.6 proces van pigmentvorming (fasen en beïnvloedende factoren) 

1.1.7 melanocyten 

1.1.8 melanosomen 

1.1.8.1 melanine  

1.1.8.2 feomelanine (warm) 

1.1.8.3 eumelanine (koel) 

1.1.9 keratinocyten 

 

1.2 lederhuid / dermis corium 

1.2.1 papillenlaag (str. papillaire) 

1.2.2 netvormigelaag (str. reticulaire) 

1.2.3 bindweefselvezels 

1.2.3.1 collagene vezels  

1.2.3.2 elastische vezels 

1.2.3.3 reticulaire vezels 

1.2.4 cellen 

1.2.4.1 fibroblasten 

1.2.4.2 fibrocyten 

1.2.4.3 macrofagen 

1.2.4.4 mestcellen 

1.2.5 bloed- en lymfevaten in de lederhuid 

 

1.3 onderhuid / subcutis 

1.3.1 bloed- en lymfevaten in de onderhuid 

1.3.2 vet 

1.3.3 bindweefsel 

 

1.4 huidkleur (invloeden op de huidkleur en huidkleurbepaling) 

1.4.1 melanocyten (ligging en functie) 

1.4.1.1 melanine / pigment  

1.4.2 hemoglobine 

1.4.2.1 geoxideerde hemoglobine / zuurstofrijk bloed 

1.4.2.2 gereduceerde hemoglobine / zuurstofarm bloed 
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1.4.3 vasomotorisch / doorbloeding 

1.4.4 verhoorning 

 

2. Natuurkunde / fysica 

2.1 licht (ontstaan en samenstelling, invloeden op de kleuren en camouflage) 

2.1.1 directe lichtbronnen 

2.1.1.1 gloeilamp 

 2.1.1.2 kaars 

 2.1.1.3 TL-lamp 

 2.1.1.4 zon 

 2.1.2 lichtweergave 

 2.1.2.1. reflectie 

������� absorptie 

����� schaduwvorming (oorzaken, verschil tussen kernschaduw en bijschaduw) 

 

��� spectrum (ontstaan, kenmerken en toepassing in verband met camouflage) 

2.2.1 spectrale kleuren 

������� primaire kleuren 

������� secundaire kleuren 

������� tertiaire kleuren 

 

��� de zeven kleurcontrasten 

����� licht – donker 

����� kleur tegen kleur 

����� koud- warm 

����� complementair 

����� simultaan 

����� kwaliteit 

����	 kwantiteit 

 

3. Indicaties  

• van alle aandoeningen: oorzaken, kenmerken en eventuele beïnvloedende factoren 

 

3.1 pigmentstoornissen 

3.1.1 hypopigmentaties 

3.1.1.1 leucoderma 

3.1.1.2 naevusdepigmentosus 

3.1.1.3 vitiligo 

3.1.2 hyperpigmentaties 

 3.1.2.1 efeliden 

3.1.2.2 fytofotodermatitis 

3.1.2.2.1 berlock dermatitis 

3.1.2.3 lentigines / lentigosenilis 

3.1.2.4 melasma gravidarum 

3.1.2.5 melasma traumaticum 

3.1.2.6 naevuspigmentosus / naevusnaevocellularis 

3.1.2.6.1 blauwe naevus 

 3.1.2.7 naevusspilus  
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3.2 tatoeages 

 

 

3.3 bloedvatafwijkingen 

3.3.1 bezemrijs 

3.3.2 haemangiomata 

3.3.2.1 naevuscavernosum / caverneuzehaemangioma 

3.3.2.2 naevusfructuosum / tubereuze haemangioma 

3.3.3 naevusaraneus / spider naevus 

3.3.4 naevusflammeus / nervus vinosus 

3.3.5 rosacea 

3.3.6 teleangiëctasieën 

 

3.4 bindweefselafwijkingen 

3.4.1 Littekens (soorten, kenmerken en oorzaken )  

3.4.1.1 hypertrofische littekens  

3.4.1.2 atrofische littekens 

3.4.1.3 keloïd – acne - striae 

 

3.5 auto-immuunziekten 

3.5.1 lupuserythematodes 

 

3.6 transplantaten (invloeden op de kleurverandering van de huid en herstel van de wond) 

3.6.1 vrije transplantaten 

3.6.2 gesteelde transplantaten 

3.6.3 vrije flap 

 

4. Contra-indicaties  

• van alle aandoeningen: oorzaken en kenmerken 

 

 4.1 huidontstekingen 

4.1.1 eczeem 

4.1.2 ulcuscruris 

 

 4.2 infecties 

4.2.1 bacteriële huidaandoeningen 

4.2.2 parasitaire huidaandoeningen 

4.2.3 schimmelinfecties 

4.2.4 virale huidaandoeningen 

4.2.5 huismijt / demodex folliculorum 

 

  4.3 maligne aandoeningen 

4.3.1 carcinoom 

4.3.1.1 basocellulaircarcinoom / basalioom 

4.3.1.2 spinocellulaircarcinoom / spinalioom 

4.3.2 sarcoom 

4.3.2.1 kaposisarcoom 

4.3.3 melanoom 
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4.4 premaligne aandoeningen 

4.4.1 congenitale naevi / tierfellnaevus 

4.4.2 keratosisactinica 

4.4.3 lentigomaligna / melanosisprecancerosa van Dubreuilh  

  

4.5 varices 

 

5. Theorie van de camouflagebehandeling 

• van alle handelingen: doel en invloeden ten aanzien van het resultaat 

 

5.1 producten (samenstelling) 

5.1.1 organisch; van biologische oorsprong bijvoorbeeld uit planten  

5.1.2 anorganisch; uit de levenloze natuur, bijvoorbeeld: 

5.1.2.1 mineralen (eigenschappen en voorbeelden, metaaloxiden) 

5.1.2.2 chemisch 

 

5.2 kleurbereiding 

5.2.1 producten (samenstelling en kwaliteitseisen) 

5.2.1.1 titaandioxide (eigenschappen ) 

5.2.1.2 ijzeroxiden (eigenschappen ) 

5.2.2 hulpmiddelen (eisen) 

5.2.3 mengen (techniek) 

5.2.4 consistentie 

5.2.5 intensiteit 

5.2.6 kleurkeuze op basis van kenmerken van de cliënt 

 

5.3 voorbereiding 

5.3.1 reiniging  

5.3.1.1 techniek 

5.3.1.2 omvang 

 

5.4 camouflage / toepassing 

5.4.1 opbrengen 

5.4.1.1 technieken 

5.4.1.1.1 kloptechniek 

5.4.1.1.2 punt-kommatechniek 

5.4.1.1.3 duimmuistechniek 

5.4.1.2 omvang 

5.4.1.3 dikte 

5.4.1.4 kleur 

5.4.1.5 kleurstructuur 

5.4.2 afwerking 

5.4.2.1 fixeren (techniek) 

5.4.2.2 producten (soorten, samenstelling en eisen) 

 

5.5 nabehandeling (soorten, samenstelling, toepassing ) 

5.5.1 tamponneren (techniek) 

5.5.2 waterspray  

5.5.3 fixeerspray  
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6. Voorlichting aan cliënt 

6.1 Behandelplan  

6.1.1 behandelplan opstellen en bespreken 

6.1.2 eventuele verwijzing van arts/dermatoloog 

6.1.3 te verwachten resultaat 

6.1.4 kosten voor de behandeling 

6.1.5 informatie m.b.t. verzekering/vergoeding  

 

6.2 aanleren van de behandeling  

6.2.1 reinigen / verwijderen van de camouflage producten (samenstelling en eigenschappen) 

6.2.2 thuisgebruik van camouflageproducten  

 

6.3 advies over aandachtverleggende mogelijkheden bij huidanomalieën 

6.3.1 bril  

6.3.2 kapsel 

6.3.3 kleding 

6.3.4 make-up 

 

 

7. Hygiëne, arbo en milieu  

7.1 actuele versie van de Code van de Schoonheidsspecialist  

 

7.2 bedrijfshygiëne 

7.2.1 kruisbesmetting  (definitie en oorzaken) 

 

7.3 persoonlijke hygiëne (haar, nagels, sieraden, kleding) 
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DEEL II: Praktische vaardigheden 
 

 

ALGEMEEN WERKPROCES 

1.  Ontvangt de cliënt 

2.  Voert een anamnese en onderzoek uit  

3.  Stelt een behandelplan op (in overleg met de cliënt) en bereidt de behandeling voor 

4.  Voert de behandeling gestructureerd en cliëntgericht uit 

5.  Bewaakt de kwaliteit, veiligheid en hygiëne tijdens de behandeling (Code van de Schoonheidsspecialist) 

6.  Voorkomt complicaties / grijpt zo nodig adequaat in 

7.  Evalueert de behandeling en rondt deze af 

8.  Adviseert de cliënt over thuisgebruik 

9.  Verkoopt producten en diensten 

10.  Reageert correct op wensen, vragen en klachten 

 

 

CAMOUFLAGE 

1. Camouflage – voorbereiding  

1.1 Voert de camouflagebehandeling op basis van een behandelplan en wijkt indien nodig hiervan af. 

1.2 Werkt hygiënisch en voert de behandeling uit volgens de Code van de Schoonheidsspecialist. 

1.3 Reinigt en ontvet de huid van het te camoufleren gebied met een daartoe geschikte lotion over een 

oppervlakte tot minimaal 2 centimeter buiten het te camoufleren gebied. 

 

2. Camouflage -kleurbereiding 

2.1 Gebruikt de juiste camouflageproducten, specifiek voor camouflage ontwikkeld voor wat betreft 

houdbaarheid, slijtvastheid en vochtbestendigheid. 

2.2 Gebruikt de juiste hulpmiddelen. 

2.3 Mengt maximaal 5 verschillende kleurproducten op de juiste wijze.  

 

3. Camoufleren 

3.1 Brengt het camouflageproduct met de juiste druktechniek op. 

3.2 Werkt indien nodig met aangepaste techniek. 

3.3 Voert de camouflage aansluitend en gelijkmatig uit. 

3.4 Brengt de camouflage aan op het te behandelen gebied, evenals ca. 2 cm uitwerkgebied. 

3.5 Brengt de camouflage laag aan met de juiste dikte. 

3.6 Brengt de juiste kleur aan zodat er geen kleurverschil met de omringende huid ontstaat. 

3.7 Past de kleurstructuur aan zodat deze aansluit bij de omringende huid. 

 

4. Afwerking 

4.1 Fixeert de camouflage met een ruime hoeveelheid poeder, laat deze ca. tien minuten inwerken en

 verwijdert met een geschikte kwast de overtollige poeder.  

 

5. Nabehandeling 

5.1 Tamponneert met een vochtige wat het camouflagegebied of werkt de camouflage af met een 

waterspray. 

 

6. Resultaat 

6.1 De huidafwijking is niet meer zichtbaar en aangepast is aan de omringende huid.
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DEEL III: Attitude / beroepshouding 

 

 

• bewust hygiënisch werkend 

• empathisch 

• cliëntgericht 

• risicomijdend  

• nauwkeurig 

• zorgvuldig 

• geconcentreerd 

• houdt relevante ontwikkelingen in het vakgebied bij 

 


