
Additonele behandeling: 
Inhoudelijke examenvoorbereiding 
VOORWOORD 

In deze proeve van bekwaamheid wordt het praktijkexamen additionele behandeling 
omschreven. Dit onderdeel  maakt deel uit van niveau 4 Allround schoonheidsspecialist. 
 
De schoonheidsspecialist begint  met de proeve van bekwaamheid voor het onderdeel 
additionele behandeling.  De proeve van bekwaamheid toetst of de schoonheidsspecialist 
een specifieke behandeling, passend bij de cliënt,  kan uitvoeren met speciale methoden, 
technieken, producten en apparatuur gericht op huidverbetering van gezicht of lichaam. 
 

Algemene voorwaarden/info 

 - De examendeelnemer dient te beschikken over een door de Anbos erkend diploma 
schoonheidsspecialist. 

- De examendeelnemer en het model dienen beide over de fysieke en psychische 
mogelijkheden te beschikken om het examen additionele behandeling te kunnen uitvoeren. 

- Het model dient een toestemmingsverklaring te ondertekenen voorafgaand aan het 
examen. 

- Communicatie tussen de examendeelnemer en model dient in de Nederlandse of 
Engelse taal gevoerd te worden. 

- Indien het model de Nederlandse of Engelse taal niet spreekt of begrijpt, dient de 
examendeelnemer zorg te dragen voor een beëdigd tolk. De tolk is stand-by tijdens het 
examen. 

- De examendeelnemer communiceert niet met andere examendeelnemers gedurende het 
examen. 

- Aan de balie zal een loting plaatsvinden om te bepalen of de behandeling op gelaat of 
lichaam zal worden uitgevoerd. 

 

Voorwaarden model 

Voor deelname aan het examen dient rekening gehouden te worden met 
onderstaande punten: 

- Het model heeft geen contra-indicaties voor de behandeling. 

- Het model kan mannelijk of vrouwelijk van aard zijn. 

- Het model dient een gereinigd gezicht en lichaam te hebben bij entree van de 
examenruimte. 

- Modellen worden zoveel mogelijk evenredig gewisseld. 

- De examencommissie behoudt het recht af te wijken van wisseling van de modellen. 

- Het model dient (bij voorkeur) ouder dan 40 jaar te zijn. 

- Het model heeft een of meerdere van de volgende huidafwijkingen/indicaties om een 
huidverbetering behandeling te kunnen uitvoeren: 

 

  

Proeve van 
bekwaamheid: 

Praktijkuitvoering die 
de beroepssituatie 
schetst



Gezicht en lichaam 

-          atrofie 

-          degeneratieverschijnselen 

-          zichtbare littekens 

-          sterke huidverslapping/contourvervaging 

-          doorbloedingsafwijkingen 

▪ erytheem 
▪ erythrosis 
▪ teleangiëctasieën 

-          sterke rimpelvorming/spierverslapping 

-          vale rokershuid 

-          acne littekens 

Aanvullende voorbeelden Lichaam: 

-          panniculose 

-          striae 

-          littekens 

-          sterke huid- en/of spierverslapping 

  

Beschikbare apparatuur op locatie TCI: 

-          iontoforese 

-          microdermabrasie 

-          elektrostimulatie 

-          vacuümzuigapparaat 

-          desincrustatie 

Eventueel kan de deelnemer eigen apparatuur meebrengen. 

 

Examendoel 

Kan een gelaatsbehandeling en lichaamsbehandeling uitvoeren met aanvullende methoden, 

technieken, producten, apparatuur, materialen en advies geven aan de cliënt om het behandeldoel 

ter huidverbetering en verbetering levensstijl te ondersteunen.  

Gedrag: 

1. Het ontvangen, begeleiden, informeren en voorbereiden van de behandeling van cliënten. 

2. Herkennen huidtypen, kleurtypen, ziektebeelden huid.  

3. Vaststellen indicaties en contra-indicaties voor huidverbetering. 

4. Bepalen van de behandelmethoden, toepassen van gespecialiseerde apparatuur, producten, 

materialen.  

5. Bewaken van de grenzen van eigen deskundigheid.  

6. Adviseren voor gezonde leefstijl, voeding/ stofwisseling, diëten en zonadvies 

 


