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STRUCTUUR THEORIE-EXAMEN: CAMOUFLAGE 
  
  
  
  
Examen Camouflage 
  
  
  
Vaknummer 5055 
  
  
  
Aantal meerkeuzevragen 20 
  
  
  
Examentijd 30 minuten 
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TOETSMATRIJS CAMOUFLAGE 
 
 

Rubriek Onderwerp Aantal vragen 

1 Fysiologie 2 

2 Natuurkunde / fysica 2 

3 Indicaties 6 

4 Contra-indicaties 6 

5 en 6  
Theorie van de praktijk en voorlichting aan 
cliënt 

4 
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THEORIE EXAMENEISEN CAMOUFLAGE 

   

Van alle hieronderstaande exameneisen dient de kandidaat — buiten hetgeen in de 

rechter kolom staat aangegeven — de begripsverklaring te kennen. 
   
   

1 FYSIOLOGIE  
 huidkleurbepaling  
 melanocyten ligging en functie 
 melanine / pigment vorming en beïnvloedende fac-

toren 
 geoxideerde hemoglobine / zuurstofrijk bloed  
 gereduceerde hemoglobine / zuurstofarm 

bloed 
 

 verhoorning  

2 NATUURKUNDE / FYSICA  

2.1 licht ontstaan en samenstelling, in-
vloeden op de kleuren en ca-
mouflage 

 directe lichtbronnen  
 gloeilamp  
 kaars  
 TL-lamp  
 zon  
 lichtweergave  
 reflectie  
 absorptie  
 schaduwvorming oorzaken, verschil tussen kern-

schaduw en bijschaduw 

2.2 spectrum ontstaan, kenmerken en toe-
passing in verband met camou-
flage 

 spectrale kleuren  
 primaire kleuren  
 secundaire kleuren  
 tertiaire kleuren  
 complementaire kleuren  

3 INDICATIES van alle aandoeningen: oorza-
ken, kenmerken en eventuele 
beïnvloedende factoren 

3.1 pigmentstoornissen  

3.1.1 hypopigmentaties  
 leucoderma  
 naevus depigmentosus  
 vitiligo  
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3.1.2 hyperpigmentaties  
 efeliden  
 fytofotodermatitis  
 berlock dermatitis  
 lentigines / lentigo senilis  
 melasma gravidarum  
 melasma traumaticum  
 naevus pigmentosus / naevus naevocellula-

ris 
 

 blauwe naevus  
 naevus spilus  

3.2 tatoeages  

3.3 bloedvatafwijkingen 
 bezemrijs  
 haemangiomata  
 naevus cavernosum / caverneuze 

haemangioma 
 

 naevus fructuosum / tubereuze hae-
mangioma 

 

 lupus erythematodus  
 naevus araneus / spider naevus  
 naevus flammeus / naevus vinosus  
 rosacea  
 teleangiëctasieën  

3.4 bindweefselafwijkingen  
 littekens voor- en nadelen van de ca-

mouflage op de verschillende 
vormen 

 hypertrofische littekens  
 hypotrofische littekens  
 keloïd  
 striae  

3.5 transplantaten invloeden op de kleurverande-
ring van de huid en herstel van 
de wond 

 huident met partiële dikte  
 huident met volle dikte  

4 CONTRA-INDICATIES van alle aandoeningen: oorza-
ken en kenmerken 

4.1 huidontstekingen  
 eczeem  
 ulcus cruris  

4.2 infecties  
 bacteriële huidaandoeningen  
 parasitaire huidaandoeningen  
 schimmelinfecties  
 virale huidaandoeningen  
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4.3 maligne aandoeningen  
 carcinoom  
 basocellulair carcinoom / basalioom  
 spinocellulair carcinoom / spinalioom  
 sarcoom  
 Kaposisarcoom  
 melanoom  

4.4 premaligne aandoeningen  
 congenitale naevi / tierfellnaevus  
 keratosis actinica  
 lentigo maligna / melanosis precancerosa 

van Dubreuilh 
 

4.5 varices  

5 THEORIE VAN DE PRAKTIJK van alle handelingen: doel en 
invloeden ten aanzien van het 
resultaat 

5.1 voorbereiding  
 reiniging techniek, omvang 
 producten samenstelling 
 minerale stoffen eigenschappen en voorbeelden 

5.2 kleurbereiding  
 producten samenstelling en kwaliteitseisen 
 titaandioxide eigenschappen 
 ijzeroxiden eigenschappen 
 hulpmiddelen eisen 
 mengen techniek 

5.3 camouflage / toepassing  
 opbrengen techniek 
 omvang  
 dikte  
 kleur  
 kleurstructuur  
 afwerking  
 fixeren techniek 
 producten soorten, samenstelling en eisen 

5.4 nabehandeling  
 tamponneren techniek 
 waterspray  

6 VOORLICHTING AAN CLIËNT doel 

6.1 aanleren van de behandeling  
 reinigen / verwijderen van de camouflage-

producten 
samenstelling en eigenschap-
pen 

 thuisgebruik van camouflageproducten  

6.2 kennis van aandachtonttrekkende mogelijkheden 
van huidanomaliën 

 

 bril  
 kapsel  
 kleding  
 make-up  
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STRUCTUUR PRAKTIJKEXAMEN CAMOUFLAGE 

 

Examentijd:  75 minuten. 

in de examentijd is begrepen:  1. uitpakken materiaal 
 2. installeren model 
 3. opruimen materiaal 
 
 

Exameninhoud: 
 

a. beoordelen van modellen op geschiktheid voor camouflage 
 

b. wisselen van modellen 
 

c. uitvoeren van de camouflage 
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PRAKTIJK EXAMENEISEN CAMOUFLAGE 
 
 

Algemene voorwaarde: 
De kandidaat en het model dienen beide over de fysieke mogelijkheden voor de uit te voeren 
handelingen te beschikken. 
 

Specifieke voorwaarden model: 
Het model voldoet aan de voorwaarden indien hij/zij een huidafwijking heeft van een 

oppervlakte van minimaal 12 cm
2
 met een duidelijk kleurverschil ten opzichte van de 

omliggende huid. 
Indien de huidafwijking te groot is om in de examentijd te behandelen is het de kandidaat, in 
overleg met de voorzitter, toegestaan een gedeelte van de huidafwijking te camoufleren. 
 

Indicaties: 
zie theorie-eisen, met dien verstande dat voldaan wordt aan de specifieke voorwaarden 
model. 
 

Contra-indicaties: 
zie theorie-eisen. 
 

Operationalisaties 
 
A. Voorbereiding 1. Reinigen: 

De kandidaat toont het reinigen van de huid op de juiste wijze door het te 
camoufleren gebied te ontvetten met behulp van een daartoe geschikte 
lotion over een oppervlakte die zich rondom uitstrekt tot minimaal 2 
centimeter buiten het te camoufleren gebied. 
 

B. Kleurbereiding 2. Producten: 
De kandidaat toont de toepassing van de juiste camouflageproducten door 
gebruik te maken van producten, die specifiek voor camouflage zijn 
ontwikkeld voor wat betreft houdbaarheid, slijtvastheid en 
vochtbestendigheid. 
 
3. Hulpmiddelen: 
De kandidaat toont het juiste gebruik van hulpmiddelen door de gewenste 
kleur op een schone kleurloze ondergrond van een palet of een spatel te 
plaatsen. 
 
4. Mengen: 
De kandidaat toont de juiste wijze van kleur mengen door de te gebruiken 
producten, afhankelijk van de gebruiksaanwijzing van het product, op de 
huid aan te brengen of op een kleurloze ondergrond aan te brengen en 
daarna te mengen tot de gewenste kleur wordt verkregen, waarbij maximaal 
5 verschillende kleurproducten gebruikt mogen worden. 
 

C. Camoufleren 5. Opbrengen: 
De kandidaat toont de juiste wijze van opbrengen van het gemengde 
camouflageproduct door dit zodanig drukgevend te verrichten, dat het 
huidoppervlak ermee wordt bedekt en er intensief mee in contact komt, 
zodat een optimale adhesie tot stand kan komen. 
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6. Systematiek: 
De kandidaat toont de juiste systematiek door het te camoufleren gebied, 
aansluitend opeenvolgend gelijkmatig te bedekken met het 
camouflageproduct. 
 
7. Omvang: 
De kandidaat toont de juiste omvang van de te camoufleren plaats door de 
huidafwijking, alsmede plusminus 2 centimeter van de aansluitende 
omringende huid, te camoufleren. 
 
8. Dikte: 
De kandidaat toont de juiste dikte van de camouflagelaag als geen 
waarneembaar hoogteverschil aanwezig is in de overgang tussen het 
gecamoufleerde deel en de omringende huid, waarbij niet betrokken wordt 
het eventuele hoogteverschil van de huidafwijking zelf met de omringende 
huid. 
 
9.Kleur: 
De kandidaat toont de juiste kleur in het gecamoufleerde gebied als er geen 
kleurverschil is waar te nemen in relatie tot de basiskleur van de omringende 
huid. 
 
10. Kleurstructuur: 
De kandidaat toont de juiste kleurstructuur in het gecamoufleerde gebied als 
de natuurlijke kleurvariatie van de omringende huid aansluit bij het 
gecamoufleerde huidgebied. 
 

D. Afwerking 11. Fixeren: 
De kandidaat toont de juiste wijze van fixeren met poeder door nadat het 
camoufleren is voltooid het gecamoufleerde gebied met een ruime 
hoeveelheid fixeerpoeder te bedekken, dit ca. tien minuten te laten inwerken 
en daarna met een daartoe geschikte kwast de overtollige poeder te 
verwijderen. 
 

E. Nabehandeling 12. Tamponneren: 
De kandidaat toont de afwerking van de poederfixatie op de juiste wijze door 
als eindhandeling het camouflagegebied met een vochtige wat zeer licht te 
tapoteren. 
 
13. Waterspray: 
De kandidaat toont de afwerking van de poederfixatie op de juiste wijze door 
als eindbehandeling het camouflagegebied met een waterspray te 
bevochtigen. 
 

F. Resultaat 14. Resultaat: 
De kandidaat toont het juiste resultaat indien na de camouflagebehandeling 
de huidafwijking niet meer zichtbaar is en geen kleurverschil met de 
omringende huid waarneembaar is. 
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