REGLEMENT NSGP

Doel
De NSGP (Nederlandse Stichting voor Geregistreerde PMU-Specialisten) is opgericht om de consument
beter te informeren over de mogelijkheden van permanente make-up (PMU) en ‘medische’pigmentatie
(MP) en het vinden van een (allround) gediplomeerde PMU-specialist.
Het doel is het vak naar een hoger niveau te brengen, waaronder kwaliteit en eenheid van de
behandelingen en in het juist communiceren naar de consument.
De consument vindt op de website www.nsgp.nl de namen van de specialistes die zijn aangesloten.

Nascholingsdag
De geregistreerde PMU-specialisten dienen eens per jaar een nascholingsdag bij te wonen. Op deze
dag (3de maandag in april) verzorgt de NSGP een informatief programma en dient de geregistreerde
foto’s in te leveren - per geregistreerd onderdeel - van het laatste werk. Indien blijkt dat kennis is
weggezakt of bijscholing gewenst is, wordt in overleg een bijscholingsdag ingepland waarop zwakke
punten worden behandeld.
Specialisten die niet op een nascholingsdag komen, kunnen tijdelijk van de website worden gehaald, totdat
zij weer de nascholingsdag hebben gevolgd.
Kosten:
Nascholing:

gratis

Bijscholing theorie:

1 dagdeel 100
euro

Bijscholing praktijk:

1 dagdeel 100
euro

Klachtencommissie
Een klacht van een consument over een PMU-specialist, kan als eerste gemeld worden op de website van
de NSGP, welke de klacht zal behandelen en proberen op te lossen door in overleg te treden met beide
partijen. Indien dit niet lukt, zal de NSGP de klacht doorsturen naar de klachtencommissie.

Registratie
Elke PMU-specialist heeft een eigen nummer, waarachter de gegevens bekend zijn van de specialist bij
de NSGP. (NAW, jaar opleiding, eventuele aantekeningen) (110001 A = Specialist heeft in 2011 als eerste
examen gedaan en heeft alle onderdelen behaald.
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A, B+, B, C registratie
A.registratie: de specialist beheerst alle facetten van het vak en heeft daar examen voor gedaan
(cosmetisch en medisch)
B.+ registratie: de specialist beheerst de cosmetische facetten van het vak.
B.registratie: de specialist beheerst de cosmetisch facetten van het vak MET UITZONDERING VAN de
lipbehandeling.
C.registratie: de specialist beheerst de medische facetten van het vak en lippen.

Schild en pin
De PMU-specialist ontvangt na registratie een muurschild*, de pin* en het logo van de NSGP ( logo
digitaal).
De pin is een speld dat gedragen kan worden op de werkkleding en wordt éénmalig uitgegeven!
Het schild is geschikt om aan het bedrijfspand te bevestigen, het schild blijft eigendom van de NSGP. Bij
het stopzetten van een lidmaatschap dient het bordje en de pin ingeleverd te worden. Gebeurd dit niet
zullen de onderstaande kosten (**) in rekening gebracht worden.

De examens worden in Almere afgenomen door een externe,
onafhankelijke examencommissie, op de eerste maandag in november.
Kosten examen*:
A registratie:

250,00
onderdelen)

(4

B+ registratie:

200,00
onderdelen)

(3

B registratie:

175,00
onderdelen)

(2

C registratie:

175,00
onderdelen)

(2

*Inclusief eten en drinken deelnemers en modellen
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*Kosten registratie:
Per kalenderjaar:
100 euro
**Schild: 75 euro **Pin: 10 euro

Regels
Cursisten die de Allround Opleiding Permanente Make-up specialist gevolgd hebben en met een diploma
hebben afgerond, zijn automatisch het eerstvolgende jaar lid van de NSGP. Daarna wordt het lidmaatschap
stilzwijgend verlengd.
PMU-specialisten die zich willen registreren dienen een examen te doen (theoretisch en praktisch),
waarna zij - bij het behalen van het diploma - de registratie kunnen aanvragen.
De eisen van de examens zijn hieronder geformuleerd.
Folder materiaal en websites worden op inhoud nagekeken en eventueel geadviseerd voor verbetering/
aanvulling.
Leden moeten gecontroleerd en goedgekeurd zijn door de GGD en een kopie van deze goedkeuring aan
de NSGP toesturen voordat zij geregistreerd kunnen worden. (tot maximaal binnen één jaar na het
examen) Leden zullen een hoge standaard naleven en het vak PMU positief naar buiten te brengen met
eerlijke beloften en geen misleidende teksten. Onder deze regel valt onder andere de redelijke termijnen
van nabehandeling.
Leden zullen een prijs hanteren die reëel is en de consument duidelijk informeren wat zij hiervoor krijgen.
(b.v. 2 of 3 nabehandelingen)
!
van deelname overlegd worden. Onder deze regel valt niet de jaarlijkse nascholingsdag van de NSGP.
De jaarlijkse nascholingsdag vindt plaats op de 3de maandag van april.
Bij vragen kunnen de leden de NSGP raadplegen, dit kan per email of reguliere post (tekst/foto). Dit advies
is altijd gratis.
Elk lid wordt geregistreerd op de NSGP website met zijn/haar soort registratie, NAW gegevens en een link
naar de website.
Bij aanhoudende klachten of het niet volgen van een nascholingsdag, heeft de NSGP het recht het lid
(tijdelijk of voorgoed) te verwijderen van de website en het lidmaatschap te beëindigen. Er vindt voor dat
lopende jaar geen restitutie plaats.
Het lid kan het lidmaatschap schriftelijk beëindigen per 1 januari van het volgende jaar met een
opzegtermijn van 2 maanden.
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Het schild blijft eigendom van de NSGP.

Richtlijnen
Elk afzonderlijk deel wordt op een dag geëxamineerd. Voor de B+-registratie worden b.v. op een dag de
wenkbrauwen, eyeliner boven OF onder en een liplijn geëxamineerd. De deelnemer dient zelf voor
modellen te zorgen. Voor elk onderdeel krijgt de deelnemer 2 uur. Theorie vragen over de praktijk, worden
gesteld tijdens het praktijkdeel.
Met ingang van 1 november 2016 worden de exameneisen voor het praktijkonderdeel aangepast.
Op het examen dient minimaal een 7 te worden behaald, waarna men zich kan registreren bij de NSGP.
Alle behandelingen dienen plaats te vinden op een huid waarop nog niet eerder een PMU-behandeling
heeft plaatsgevonden of waar dit dusdanig vervaagt is, dat hier bijna niets meer van is te zien. Bij twijfel
of een model geschikt is, kan er een foto worden toegestuurd ter beoordeling naar: info@nsgp.nl. Indien
er teveel PMU aanwezig is op de plaats van behandelen kan een model worden afgekeurd, ook op de
examendag!
Richtlijnen voor hygiëne: Landelijke Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV)
Aan te vragen via info@lchv.nl / www.lchv.nl
De te behandelen huid mag geen PMU resten bevatten, het moet een nieuwe behandeling zijn
Beoordeling intakegesprek
Omgang met klant / adviezen
-

-

-

Beoordeling van meegebrachte- en het invullen van de- formulieren: Informed Consent
Nabehandelingsformulier
Waarschuwingsformulier
Inrichting werktafel
Ontsmettende substantie / naaldmodule / watjes e.d. / tekenmateriaal / pigment
Manier van reinigen en ontsmetten van de huid
Eventueel aanwezige make-up wordt verwijderd met een reinigend product
Huid wordt gedesinfecteerd met juiste substantie
Beoordeling betreffende overleg over de vorm van het te behandelen deel
Het overleg tussen de klant en specialist voorafgaand aan de behandeling (vorm en kleur)
Tekenen moet gebeuren met een microbrush of ander wegwerpmiddel
Eyeliner hoeft niet getekend te worden
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-

Het tekenen en beoordelen / overleg tussen klant en specialist
De deelnemer maakt notitie van de kleur en naaldgebruik op een klantenkaart of het Informed
Consent

Wenkbrauwen
Eisen over de vorm:
-

De klant dient te zitten als de vorm getekend wordt
De wenkbrauw dient op een anatomisch verantwoorde plek te zitten
De aanzet mag niet mediaal ten opzichte van de binnenooghoek en niet lateraal ten opzichte van
de neusvleugel starten
Het getekende resultaat dient natuurlijk te ogen qua vorm en qua kleur
Het verloop van de vorm dient van aanzet (breder) naar uiteinde (dunner) natuurlijk te verlopen en
een optimaal effect te geven voor het oog
Het einde van de wenkbrauw mag niet mediaal ten opzichte van de buitenooghoek eindigen
Het resultaat moet symmetrisch ogen
De klant moet ook duidelijk aangeven dat zij tevreden is met het getekende resultaat

Kleur- en naaldkeuze:
-

Op het voorhoofd van de klant, op zo’n manier dat de ondertoon goed te bepalen is
Er dient uitgelegd te worden waarom er een bepaalde naald wordt gebruikt en welk resultaat
gewenst is.
Er dient uitgelegd te worden waarom er voor de gekozen kleur gekozen is.

Eyeliner
Eisen over de vorm:
-

De lijn mag aan het uiteinde niet verder lopen dan de lijn van de arcadeboog (denkbeeldig
doordenken naar beneden)
De binnenzijde van de boven of onder lijn moet dunner of lichter zijn dan de uiteinden
De spanning moet dusdanig zijn dat de klant hier geen last van heeft en dat het oog niet open wordt
getrokken door het spannen tijdens de behandeling Kleur- en naaldkeuze:

-

De kleur mag besproken worden, hoeft niet op de huid getest te worden
De keuze van de kleur dient toegelicht te worden
De keuze van de naald dient toegelicht te worden, welk effect wordt beoogd Liplijn

Eisen over de vorm:
-

De lijn mag niet boven de natuurlijke lijn uitkomen (uiterlijk tegen de eigen, natuurlijke liplijn aan)
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-

Het resultaat moet natuurlijk en symmetrisch ogen

Kleur- en naaldkeuze:
-

Het verschil weten tussen organisch en anorganisch pigment en wat hiervan het effect is na afstoot
De keuze van de naald dient toegelicht te worden, welk effect wordt beoogd
De keuze van de kleur dient toegelicht te worden, wat kan de klant verwachten na afstoot
De deelnemer overlegt na elk onderdeel het resultaat met de klant en past daarna eventuele
veranderingen of aanpassingen toe

Nabehandeling
-

De nabehandeling wordt uitgelegd en de cliënt ontvangt het nabehandelingsformulier
De deelnemer ruimt haar materialen op of bereidt haar werktafel voor op het volgende onderdeel.

Voor het leren van de theorie adviseren wij naast het LCHVboek: ‘Handboek voor PMU’ en
“Handboek voor Medische Pigmentatie en Corrigeren van foutieve PMU’, door Irma Hulscher.

Wij willen er met nadruk op wijzen dat in het huishoudelijk reglement van NSGP is opgenomen dat
een royement kan worden uitgesproken wanneer een lid van NSGP tot tweemaal toe voor een
vergelijkbaar geval door de geschillencommissie in het ongelijk wordt gesteld.
Het voorgaande sluit niet uit dat het bestuur ook in individuele gevallen tot het uitspreken van een
ontzetting uit het lidmaatschap kan overgaan.
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