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Academie voor PMU

Irma Hulscher: Academie voor Permanente Make-up en Dermatografie

Hoe het begon

“Nooit gedacht dat ik

op 57-jarige leeftijd van
mijn passie mijn beroep
zou kunnen maken”
Carin Dietvorst

Irma Hulscher is geen nieuwkomer in de beautywereld. Al in 1980 opende zij haar schoonheidssalon in Amsterdam: L ‘Equipage.
Na tien jaar begon zij zich te specialiseren in Permanente Make-up. In 1991 werd in Vinkeveen haar tweede salon, Beauty Flash,
geopend. En in 1994 werd Irma zelfs genomineerd voor Schoonheidsspecialiste van het jaar. De vraag naar Permanente Make-up
in de salons bleek erg groot, daarom volgde Irma om zich te specialiseren in dit vak, vele cursussen in Nederland, Duitsland en
Amerika. Dit doet zij overigens nog steeds, om helemaal up-to-date te blijven.

In 1997 stopte Irma definitief met de schoonheidssalon, na tien jaar lang, vijf dagen
in de week permanente make-up behandelingen uitgevoerd te hebben. Irma werkt
nu nog twee dagen per week in de salon voor Permanente Make-up. Irma heeft
verschillende specialistes opgeleid die ook werkzaam zijn in het instituut in
Almere. In 1999 behaalde zij het STIVAS-diploma voor Permanente Make-up in
Nederland, waarvoor zij ook lesgaf op het ROC in Utrecht aan gediplomeerde
schoonheidsspecialistes.
Irma Hulscher is inmiddels lid van de American Academy for Micropigmentation;
de Europese Academy voor Permanente Make up; The Society of Permanent
Cosmetic Professionals; de Trauma en Trans Stichting en de NSGP: de Nederlandse
Stichting voor Geregistreerde PMU-specialisten.

NEDERLANDSE STICHTING VOOR GEREGISTREERDE PMU-SPECIALISTEN
De NSGP is opgericht door Irma Hulscher. Het doel van de stichting is het in kaart
brengen van permanente make-up specialisten die een hoog niveau hebben qua
vakkennis en het uitoefenen van het PMU-vak. Zo kan de consument makkelijker
een gedegen vakvrouw of -man vinden. De geregistreerde specialisten worden
genoemd op de website: www.nsgp.nl en zijn herkenbaar aan het registratieschild
aan het pand of in de zaak.

IN DIT NUMMER LATEN WIJ GRAAG CARIN DIETVORST
VAN “LE BEAU CYGNE” IN EINDHOVEN HAAR VERHAAL VERTELLEN.
“Van jongs af aan hield ik van tekenen. Het liefst zo gedetailleerd en kleurrijk mogelijk. Als klein kind kleurde ik zelfs
de gezichtjes van mijn poppen met de make-up van mijn
moeder. Heel logisch was de keus om de opleiding tot
schoonheidsspecialist te gaan volgen.”
“Via mijn oom, die manager was bij Lancôme, kwam ik in
aanraking met de visagie. Regelmatig ging ik met hem
mee naar Lancôme-bijeenkomsten. Soms als visagiemodel en soms visagiste. Daar leerde ik de kneepjes van
het vak. Ik voelde me als een vis in t water. Toch heeft mijn
loopbaan een andere wending genomen. Ondanks mijn
liefde voor ‘t beauty-vak, ben ik gaan werken als managementassistente. Maar het bloed kruipt waar ‘t niet gaan
kan.”

“In 2009 werd ik benaderd door een oud klasgenoot van de middelbare school. Hij
was cosmetica importeur en wist dat ik schoonheidsspecialiste was. Hij vroeg mij of
ik kunstwimpers wilde gaan verkopen. Daar had ik natuurlijk wel oren naar. Na een
cursus in London gevolgd te hebben, ben ik aan de slag gegaan. Eerst als verkoper,
later als trainster bij parfumerieën. Ook heb ik met veel enthousiasme demonstraties
gegeven op beurzen in Nederland en Bologna Italië. In die periode heb ik veel dames
en soms ook heren blij gemaakt met prachtige kunstwimpers.”
“Twee jaar geleden was ik een beetje zoekende. Hoe kon ik van mijn hobby tekenen en
schilderen mijn werk maken? Men zegt dat toeval niet bestaat… Tijdens een tvprogramma, waarin een live borstreconstructie te zien was, vertelde een voormalig
kankerpatiënt dat, na het verkrijgen van een nieuwe borst, de tepelpigmentatie de
kers op de taart was. Toen wist ik het! Dit is wat ik wilde gaan doen. Hiermee kon ik
mijn passie voor tekenen en schilderen combineren met uiterlijke schoonheid en
creativiteit. Je beschikt als PMU-specialist namelijk over de mogelijkheid om zeer
subtiel te corrigeren en te verfraaien, waardoor natuurlijke schoonheid wordt
geaccentueerd.”

“Sinds kort heb ik een eigen PMU-studio, “Le beau cygne”
wat “de mooie zwaan” betekent. Gevestigd aan het
Zwanenven 1 te Eindhoven. Ik heb daar al mooie resultaten
bereikt met cosmetische- maar ook met medische pigmentatie. Zeer vervelend is het namelijk als een litteken
beperkingen geeft of leidt tot schaamte door cosmetische
ontsieringen. Het stimuleert dan ook enorm om steeds
weer het uiterste uit jezelf te halen, zodat klanten met een
blij gezicht de deur uitgaan.”

DE ACADEMIE VOOR PERMANENTE MAKE-UP EN DERMATOGRAFIE
De verschillende Masterclasses en Workshops die Irma vanaf 2000 aan collega’s
begon te geven, leidden tot de oprichting van de Academie voor Permanente
Make-up en Dermatografie. Vanaf september 2009 kunnen in het nieuwe pand
in Almere-Stad, PMU-collega’s Master Classes volgen en zich verder in het vak
specialiseren. De Academie voor Permanente Make-up en Dermatografie is de
eerste en enige die voor dit vak ook een volledig eenjarige vakopleiding aanbiedt.
Tijdens deze allround opleiding met 30 lesdagen en 2 stagedagen, komen alle
facetten van het vak aan bod in theorie en praktijk. De cursisten die slagen, zijn
specialistes met kwaliteit! De specialistes van de Academie worden uiteraard
regelmatig bijgeschoold, ook in het buitenland. Hierdoor wordt er altijd volgens de
nieuwste technieken en met de modernste apparatuur gewerkt.

“Na een zoektocht, om de perfecte opleiding voor cosmetische- en medische
pigmentatie te vinden, kwam ik bij Hulscher Cosmetica terecht. Een bezoek aan
‘t opleidingsinstituut voelde zo goed, dat ik me meteen heb ingeschreven.”
“In januari 2018 ben ik met de opleiding begonnen. Eerst het cosmetische gedeelte,
daarna het medische. Afgelopen december heb ik het geheel afgerond met een
mooie 9,5. Het prachtige cijfer heb ik kunnen behalen door de lessen van zeer gemotiveerde en gedreven leraressen, maar vooral door Irma Hulscher en Lisa Lefever.
Zij weten steeds weer het beste in je naar boven te halen. Verder geeft het de klant
de zekerheid dat door een opleiding gevolgd te hebben bij Hulscher Cosmetics, een
PMU-specialiste haar vak uitoefent op hoog niveau!”

“Nooit gedacht dat ik op 57-jarige leeftijd van mijn passie
mijn beroep zou kunnen maken en dat de tekenlessen
tijdens de opleiding, gegeven door Marianne Snoek, mijn
manier van kijken en waarnemen voorgoed hebben
veranderd.”

CARIN DIETVORST | WWW.LEBEAUCYGNE.NL

DE CURSISTEN
De Academie heeft inmiddels al vele specialisten in Permanente Make-up en Dermatografie opgeleid. Nail & Fashion laat in een serie interviews een aantal van hen
aan het woord om hun beweegredenen en ervaringen te delen. Want wie kan beter
vertellen hoe zij de opleiding hebben ervaren dan oud-studenten?
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