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1.

INLEIDING

ANBOS hecht aan kwaliteit en probeert dat op vele manieren te borgen, onder andere
door het samenstellen van richtsnoeren voor specialisaties, in het onderhavige geval voor
elektrisch ontharen.
Met het wegvallen van de vestigingswet (en de daaraan gekoppelde eis van diploma’s) kan
iedereen starten. Een opleiding blijft vaak beperkt tot de instructie van een leverancier en
dat vindt ANBOS niet toereikend.
Het is van groot belang dat de ondernemer niet alleen investeert in zijn bedrijf en de
apparatuur, maar ook in zichzelf door opleidingen te volgen en zo het juiste vakdiploma
specialisatie (in dit geval elektrisch ontharen) te behalen. Alleen dan kan de ondernemer
met zelfvertrouwen de correcte behandelingen uitvoeren met het gewenste resultaat
voor de consument.
Dit richtsnoer is bedoeld voor de ondernemer die in het bezit is van het vakdiploma
specialisatie elektrisch ontharen.
Belangrijke motieven om gediplomeerd te werken zijn:
1. Het groot maatschappelijk belang voor de ondernemer in de schoonheidsverzorging om behandelingen professioneel en met kennis van zaken uit te voeren.
2. Veel zorgverzekeraars vergoeden behandelingen van overbeharing door schoonheidsspecialisten die in het bezit zijn van het vakdiploma specialisatie elektrisch
ontharen. Zorgverzekeraars eisen echter in toenemende mate dat wordt
aangetoond hoe die kwaliteit zichtbaar is voor de consument (verzekerden bij
die zorgverzekeraars). De basis daarvoor is het vakdiploma specialisatie
elektrisch ontharen. In geval van klachten van verzekerden kan ANBOS hierop
door de zorgverzekeraar worden aangesproken en wordt verwacht dat de
nodige maatregelen getroffen worden.
3. Om de afhandeling van de declaraties bij zorgverzekeraars efficiënter te laten
verlopen is een aantal jaren terug de zogenoemde AGB-code (Algemeen
Gegevens Beheer) geïntroduceerd. Zonder een vakdiploma van een specialisatie
kan deze code niet worden aangevraagd.
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat zich door haar inspectiediensten
regelmatig informeren over bepaalde beroepsgroepen en de risico’s die (onderdelen)
van de beroepsuitoefening kunnen hebben op de volksgezondheid. In voorkomend geval
kan de Minister besluiten tot wet- of regelgeving om die risico’s zo veel als mogelijk te
beperken.
ANBOS wenst op eigen initiatief een richtsnoer te ontwikkelen dat, in geval van regulering
door de overheid, kan worden aangeboden aan de Minister van Volksgezondheid.
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Met dit richtsnoer wordt de kennis over vakinhoud, veiligheid, hygiëne en arbeidsomstandigheden gebundeld. Een hulpmiddel voor de ondernemer die wel de juiste opleiding
heeft gevolgd, en informatie voor degenen die dat (nog) niet hebben gedaan. De laatste
groep vindt hopelijk een stimulans in dit richtsnoer om het vakdiploma specialisatie elektrisch ontharen (alsnog) te behalen.
De bijlagen in dit richtsnoer zijn van groot belang, zij voorzien in schriftelijke informatie aan
uw cliënt. Deze informatie is de basis van een goede communicatie en stuurt het verwachtingspatroon aan (dit kan veel misverstanden en klachten voorkomen).
Dit richtsnoer werd samengesteld door:
Mevrouw M. Kila, mevrouw S. Keijzer, mevrouw Th. Hiele en mevrouw J. van Eersel.
Secretariële ondersteuning: mevrouw J. Korrel en de heer H. van Venetië.
Dit richtsnoer is mede mogelijk gemaakt door het Centrum voor Ambachtseconomie
en is samengesteld op basis van het Beroepscompetentieprofiel Schoonheidsverzorging
en de exameneisen van het vakdiploma specialisatie elektrisch ontharen. In aanvulling op
de in dit richtsnoer beschreven behandeling van overbeharing met de blend- of diathermie-methode kan de ervaren beroepsbeoefenaar eigen toevoegingen hebben gedaan en/
of ontwikkeld. Het voert te ver om alle mogelijkheden op te nemen en derhalve geldt als
uitgangspunt dat de werkwijze, hygiëne en wet- en regelgeving aan de basis staan van alle
(be)handelingen.
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Aanbeveling
Dit richtsnoer bevat alle aandachtspunten voor de ondernemer die behandelingen met
elektrisch ontharen uitvoert. Daarmee geldt dit richtsnoer in zijn geheel als aanbeveling en
dient integraal te worden toegepast in de onderneming.
Voor dit richtsnoer bestaat geen wettelijk kader en ook de wetgever verlangt geen diplomering voor het uitvoeren van dergelijke handelingen.
Zoals veelvuldig aangegeven hecht ANBOS aan kwaliteit en de borging ervan. Dit richtsnoer wordt dan ook aangeboden aan:
• het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en daaraan gelieerde organen
als RIVM en IGZ
• zorgverzekeraars in het kader van vergoedingen aan schoonheidsspecialisten
• schadeverzekeraars in het kader van de verzekering wettelijke aansprakelijkheid
• Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (De Geschillencommissie) te
Den Haag met enerzijds het doel de kwaliteit te bevestigen, anderzijds ter
beoordeling van geschillen en schade (ontstaan door het al dan niet correct
handelen door de ondernemer in de schoonheidsbranche).
Wij willen er met nadruk op wijzen dat in het huishoudelijk reglement van ANBOS is
opgenomen dat een royement kan worden uitgesproken wanneer een lid van ANBOS
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 kan overgaan. De omstandigheid dat een lid aan een
consument schade heeft toegebracht, bijvoorbeeld door het gebruik van apparatuur of
behandelmethodes, waarvoor het betreffende lid niet de daarvoor benodigde diploma’s
of opleiding bezit, kan daarbij van doorslaggevende betekenis zijn. Het schaden van het
imago van ANBOS en van haar leden door toedoen van een lid is te kwalificeren als het
onredelijk benadelen van ANBOS.
In de afgelopen jaren wordt ANBOS in toenemende mate geconfronteerd met fraude,
niet alleen door de ondernemer in de schoonheidsverzorging, maar ook door de cliënt.
De ondernemer in de schoonheidsverzorging reikt een factuur uit aan de cliënt, waarop
de volledige gegevens staan vermeld:
• naam en adresgegevens van de salon
• naam en adresgegevens van de cliënt
• de naam van de behandelaar
• de AGB code van de behandelaar
• de naam van de uitgevoerde behandeling
• datum waarop de behandeling is uitgevoerd
Op deze wijze kan de zorgverzekeraar efficiënt controleren of, volgens de polisvoorwaarden van de cliënt, een vergoeding kan worden verstrekt.
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De ondernemer in de schoonheidsverzorging dient er voor te zorgen dat:
• de behandeling is uitgevoerd door een gediplomeerde schoonheidsspecialist 		
(eigenaar of werknemer), in het kader van dit richtsnoer: het vakdiploma
specialisatie 'Elektrisch Ontharen'.
• niet wordt gedeclareerd wat niet is uitgevoerd.
Bewaar zorgvuldig een kopie van uw factuur. In de praktijk blijkt dat sommige cliënten
daar een correctie in aanbrengen om zo meer te ontvangen dan op de factuur is vermeld.
Werk bij dergelijke fraude samen met de zorgverzekeraar en verstrek de informatie die
nodig is om tot een oplossing te komen.
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2.

BEGRIPSOMSCHRIJVING

2.1

Elektrisch ontharen

Elektrisch ontharen is een manier van epileren met een optimale haarreductie op de lange
termijn. Er wordt bij elektrisch ontharen gebruik gemaakt van een naaldje, dat stroom
geleidt naar het haarzakje, met als doel de follikel te vernietigen. Hierdoor kunnen geen
voedingsstoffen meer via het bloed het haar in het haarzakje bereiken en stopt de groei. Bij
elektrisch ontharen worden de haren één voor één behandeld. Elektrisch epileren kan met
twee verschillende methoden worden toegepast, de Diathermie en de Blend Methode.
Bij Diathermie wordt gebruik gemaakt van wisselstroom. Door thermolyse ontstaat
warmte aan het eind van de naald. Daardoor raakt het haarzakje beschadigd en wordt de
voedingsbodem gecoaguleerd.
De Blendmethode werkt met een combinatie van gelijkstroom en wisselstroom, thermolyse en elektrolyse. Bij de Blendmethode ontstaat er zowel warmte door wisselstroom
als loogvorming door gelijkstroom. Hierbij wordt de gehele follikel vernietigd, en wordt
nagroei van de haar voorkomen. Deze laatste methode zal meer tijd in beslag nemen maar
zal meer effectief zijn dan de Diathermiemethode. Beide behandelingen zijn niet pijnloos.
Goede voorlichting, risicobespreking, voor- en nazorg is dan ook van groot belang.
Invloed van hormonen en enzymen op overbeharing
De volgende hormonen oefenen invloed uit op de overbeharing:
• somatotropine
• thyroxine
• adrenocorticotrope/ACTH
• androgenen
• testosteron
• progesteron
• uteïniserend hormoon(LH)/Follikelstimulerend hormoon (FSH)
De volgende enzymen oefenen invloed uit op overbeharing:
• α-reductase
• α-dihydrotestosteron/DHT
De behandelperiode varieert van enkele maanden tot soms wel één à twee jaar. De tijdsduur en de frequentie van de behandelingen zijn afhankelijk van de hoeveelheid haren die
verwijderd moet worden en de mogelijke oorzaken van de overbeharing.
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2.5

Anatomie haar
haarpapil
haarbulbus
hyaliene glasmembraan/membrana vitrea
haarzakje/haarfollikel
(haar)matrix
haarwortel
haarschacht
haarmerg/medulla
haarschors/cortex
haaropperhuidvlies/cuticula
haarspier/musculus arrector pili
talgklier
haar-talgklier-complex/pilosebaceus unit

Haargroeicyclus
anagene fase/groeifase
katagene fase/overgangsfase
telogene fase/rustfase
papiltrek

Pathologie
trichose/trichosis
body dysmorphic disorder (BDD)
psychische disfunctie van haar
transseksualiteit

Overbeharing

Ontsierend en overtollig haar op plaatsen waar vrouwen en ook mannen liever geen
(of niet zo veel) haar willen hebben. Bij alle huidskleuren en rassen kan er sprake zijn van
overtollige haargroei. Dat kan zijn in het gelaat en hals bij vrouwen of op het lichaam,
bikinistreek, benen en armen of op buik en borsten.
Een beharingspatroon is genetisch bepaald. Afhankelijk van erfelijke eigenschappen is een
beharing donker of licht van kleur, dik of dun, sluik of krullend. Ook het aantal haren en de
dichtheid van de inplant is genetisch bepaald.
Tijdens een mensenleven kan er een hoop veranderen in dit beharingspatroon. Door
interne en externe oorzaken kan een teveel aan terminale haren ontwikkeld worden.
De één krijgt terminale haren in het gelaat en hals, de ander extreme beharing op
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de armen en benen, of beide.
Ook door hormonale schommelingen tijdens/na de puberteit, zwangerschap of overgang
kan een teveel aan haar ontstaan. Een klassiek voorbeeld is de vlasbeharing op het gelaat
bij vrouwen in en na de overgang. Bij oncologie patiënten, die na de chemo een hormoonkuur volgen, komt dit verschijnsel heel vaak voor.
De bekende traumatische oorzaak van plukjes haar bijvoorbeeld op de kin (hypertrichosis) heeft als oorzaak het veelvuldig en vaak dagelijks epileren waardoor een beharingspatroon een versnelde haargroeicyclus kan krijgen.
Mannen kunnen veel last ondervinden van een zware haargroei op de schouders en de
rug, wat jeuk kan veroorzaken en pijnlijk kan zijn als deze schuurt onder de kleding.
Voor het esthetisch aspect is haar dat uitsteekt boven het boordje van een overhemd
soms niet gewenst.

2.6

Ziektebeelden

2.6.1 Hirsutisme
Hirsutisme is een vorm van overbeharing bij vrouwen, waarbij het beharingspatroon typisch mannelijk is.

Hoe ontstaat hirsutisme?
Hirsutisme is meestal erfelijk bepaald. Het is normaal dat bij vrouwen een geringe hoeveelheid mannelijke hormonen in het bloed aanwezig is. Als de mannelijke hormonen te veel
zijn toegenomen, worden de haarzakjes gestimuleerd tot het vormen van stugge, donkere
haren. Dit gebeurt op plaatsen waar de haarzakjes gevoelig zijn voor mannelijke hormonen, zoals in de snor- en baardstreek, op de borst, de rug, de buik en de bovenbenen.
Wat is de behandeling?
• Diathermie
• Blend
2.6.2 Hypertrichose
Bij hypertrichose ontstaat er te veel haar op plekken waar dat normaal niet voorkomt. Dit
kan op bepaalde lichaamsdelen gebeuren (gelokaliseerde hypertrichose), maar ook over
het hele lichaam (gegeneraliseerde hypertrichose).

Hoe ontstaat hypertrichose?
De oorzaak van hypertrichose ligt over het algemeen in erfelijke en hormonale factoren.
Ook leeftijd en geslacht kunnen een rol spelen bij het ontstaan ervan. Daarnaast kan
hypertrichose veroorzaakt worden door bepaalde ziektes, als bijwerking van medicijnen
of na een ongeluk (bijvoorbeeld onder gipsverband). Ziekten waarbij hypertrichose kan
ontstaan zijn onder andere anorexia nervosa, Multiple Sclerose (MS) en schildklieraandoeningen.
Behandeling van hypertrichose
Allereerst zal een arts onderzoeken wat de oorzaak is van het ontstaan van de hypertri-

11

chose. Hij zal nagaan of er sprake is van een bepaalde aandoening, door te vragen naar
het ontstaan van de hypertrichose en door lichamelijk onderzoek. De arts zal, als het een
vrouw betreft, ook nagaan hoe de menstruele cyclus verloopt. Verder kan bloedonderzoek worden gedaan wanneer gedacht wordt aan een hormonale stoornis.

Wat is de behandeling?
• Diathermie
• Blend

2.7

Indicaties en contra-indicaties

2.7.1 Indicaties
• Hirsutisme
• Idiopathisch hirsutisme
• Hormonaal hirsutisme
• Latrogeen hirsutisme
• Hypertrichosis
• Transseksualiteit
• Polycysteus-ovarium syndroom (PCOS)
• Stein Leventhal syndroom
2.7.2 Absolute contra-indicaties
2.7.2.1 zowel voor Blend als Diathermie
• Naevus pigmentosus
• Tierfellnaevus
• Kanker/tumoren
• Koorts
2.7.2.2 alleen voor de Blendmethode
• Metalen protheses in het te behandelen gebied
• Pacemaker
• Zwangerschap
2.7.3 Relatieve contra-indicaties
• Beschadigde huid
• Dermatosen
• Dermatomycosen
• Suikerziekte/diabetes mellitus
• Epilepsie
• Erytheem
• Gebruik van anticoagulantia
• Bloederziekte/hemofilie
• Hyperpigmentaties
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3.

Huidinfecties
• bacterieel
• parasitair
• viraal
Keloïdvorming
Keratosen solare
Spataderen/varices
Verbrandingen/zonnebrand
Zenuwpijn/neuralgie
Koorts

WERKWIJZE VOOR, TIJDENS EN NA DE BEHANDELING

Algemene aandachtspunten:
• Neem een professionele werkhouding aan
• Toon respect en neem de beleefdheidsvormen in acht
• Neem veiligheids- en hygiënenormen in acht voor uzelf en de cliënt (zie 3.1)
• Houd met elke nieuwe cliënt een intakegesprek (bijlage 6.1)
• Voer anamnese en onderzoek uit
• Stel een behandelplan op (in overleg met de cliënt) en bereid de behandeling voor
• Noteer benodigde gegevens van de cliënt (dossiervorming bijlage 7)
• Houd cliëntenkaart bij met benodigde gegevens
• Geef advies en uitleg over de behandeling
• Vraag of alles duidelijk is en of cliënt het eens is met het behandelplan
• Breng kostenaspect in kaart
• Inspecteer de huid en maak vooraf-foto’s (maak ook tijdens de behandelperiode
geregeld foto’s)
• Bespreek het te volgen beleid
• Na instemming van de cliënt wordt het informed consentformulier (zie bijlage 6.1)
ingevuld en ondertekend, en wordt overgegaan tot behandeling*
• Voorkom complicaties, grijp zonodig adequaat in
• Evalueer de behandeling en rond deze af
• Reageer correct op wensen, vragen en klachten
*

Alvorens tot behandeling over te gaan is het raadzaam om een korte
testbehandeling uit te voeren.

Extra aandacht dient te worden gegeven aan de donkere huid. De huidtypen IV tot en
met VI volgens de classificatie van Fitzpatrick neigen sneller naar keloïd vorming (littekenvorming bij verwondingen), pigmentverschuivingen of depigmentering. Dit kan invloed
hebben op de keuze om bepaalde behandelingen niet te doen of aangepast uit te voeren
en dat geldt derhalve ook voor het elektrisch ontharen.
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Bepaling van het huidtype volgens de Fitzpatrick classificatie
De Fitzpatrick Classificatie kent 6 huidtypes. Hieronder een overzicht van deze huidtypes:
Huidtype I :
zeer lichte huid, vaak sproeten, rood/lichtblond haar, blauwe ogen.
Huidtype II:
lichte huid, blond haar, grijze, groene of lichtbruine ogen.
Huidtype III:
licht getinte huid, donkerblond tot bruin haar, vrij donkere ogen.
Huidtype IV:
meestal een getinte huid, donker haar, donkere ogen,
		Mediterrane types.
Huidtype V:
donkere huid, donker tot zwart haar, donkere ogen. Aziatische types,
Turks/Marokkaans.		
Huidtype VI:
zeer donkere huid, zwart haar, donkere ogen. Negroïde types.
Volgens de voorwaarden van veel aanvullende verzekeringen krijgen cliënten onder voorwaarden een vergoeding voor elektrisch ontharen door een schoonheidsspecialist.
Het is van belang om de cliënt op efficiënte wijze te behandelen. Belangrijk voor u is dat
het de verantwoordelijkheid is van de cliënt of er al dan niet een vergoeding wordt verstrekt, hoeveel en onder welke voorwaarden.

3.1

Hygiëne

3.1.1 Algemene hygiëne in en rond de behandelruimte van de
schoonheidsspecialist
Om de hygiëne en veiligheid voor, tijdens en na de behandeling zo veel mogelijk te kunnen waarborgen, is het van belang dat de behandelruimte op de juiste wijze is ingericht
en dat de eventuele apparatuur wordt gebruikt zoals door de fabrikant/ leverancier is
aangegeven en met de juiste bijbehorende middelen. Apparatuur voldoet aan CE-normering en geadviseerd wordt de apparatuur jaarlijks te laten controleren en onderhoud te
(laten) plegen.

Bouw en inrichting behandelruimte
In de behandelruimte moet hygiënisch en verantwoord gewerkt worden.
Op hoofdlijnen dient de werkruimte te zijn ingericht met:
• Goed reinigbare wanden. Niet-vochtdoorlatende vloeren.
• Goed reinigbare stoel.
De stoel is voorzien van een witte stoelhoes, papierrol of celstof sheets. Zorg
voor voldoende handdoeken en gebruik voor elke cliënt schone handdoeken
en nieuwe disposables. Handdoeken dienen wasbaar te zijn op minimaal 60° 		
Celsius.
• Een handenwasgelegenheid, bij voorkeur met elleboogkraan, met warm en 		
koud stromend water. Indien de handenwasgelegenheid niet met een elleboog		
kraan is uitgevoerd moet tevens een dispenser met handalcohol of alcoholgel 		
aanwezig zijn. De handen worden in dit geval na het wassen en drogen met
handalcohol ingesmeerd. Laat de handalcohol aan de lucht drogen alvorens
aan het werk te gaan. Gebruik handalcohol of alcoholgel op basis van 70%
alcohol en die voldoet aan de NEN 1500-norm om voldoende
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micro-organismen te doden.
De handenwasgelegenheid in de behandelruimte wordt niet gebruikt voor het
wassen van de handen na de toiletgang.
Gebruik goede verlichting zoals een loupelamp.

Let bij aanschaf van apparatuur op:
• de leverancier (kennis, technische ondersteuning, leveringsvoorwaarden)
• de aanschafprijs in relatie tot hetgeen geleverd wordt (installatie, training, acces
soires) en de financiering
• de grootte en het gewicht (verrijdbaar, transportabel, stationair)
• de toepassingsmogelijkheden
• gepubliceerde (wetenschappelijke) artikelen over het gebruik van de
apparatuur
• het bedieningsgemak
• de verbruikskosten
• de garantie
• de onderhoudsovereenkomst en –kosten na de garantie
Eisen loupelamp:
• grote stabiliteit
• verlichting door middel van koudlicht loupelamp
• beweegbaar armatuur
• buitenkant eenvoudig te reinigen
Inkoop Instrumenten/naalden/naaldencontainer:
• instrumenten zijn van roestvrij staal of voor eenmalig gebruik
• instrumenten zijn eenvoudig te reinigen en te desinfecteren
• beschik bij aansluitende behandelingen over voldoende sets instrumenten
Eisen naalden:
• steriel
• voor eenmalig gebruik
• apart verpakt
• voorzien van expiratiedatum
• geschikt voor naaldhouder
• van goud (bij nikkelallergie)
Eisen naaldencontainer (voorzien van un keurmerk)
• wegwerpcontainer
• voorzien van deksel met veilige, afsluitbare opening voor naalden en mesjes
• voorzien van een opening, waarmee naalden veilig van de houder verwijderd 		
kunnen worden
• van hard plastic (ondoordringbaar voor naalden)
• lekdicht
• vervaardigd van polyethyleen (geen schadelijke stoffen bij verbranding).
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Houd ruimtes en materialen schoon en netjes door:
• opruimen van de hele behandelruimte en reinigen van de werkoppervlakken, 		
sanitair en vloer;
• voor de overige huishoudelijke schoonmaakklussen een rooster maken en
uitvoeren;
• de afvalemmer tijdens de werkzaamheden binnen handbereik te plaatsen en 		
wel zo dat het weg te werpen vuil niet over schone materialen gaat;
• niet te roken in de behandelruimte;
• geen huisdieren toe te laten tot de behandelruimte;
• een telefoonbeantwoorder te gebruiken zodat tijdens de behandeling de
telefoon niet opgenomen hoeft te worden;
• oppervlakken en apparatuur te reinigen;
• vóór desinfectie altijd te reinigen;
• de reinigings- en desinfectiemiddelen altijd volgens voorschrift te gebruiken.
Materialen
De gebruikte materialen voldoen aan het volgende:
• materialen van plexiglas of materialen voor eenmalig gebruik
• gebruik dus geen vingers (om de cosmetica uit potjes of tubes te halen)
Persoonlijke hygiëne van de beroepsbeoefenaar
Voor uitgebreide informatie over persoonlijke hygiëne en een hygiënische werkwijze verwijzen wij u naar de Code van de Schoonheidsspecialist, editie 4, februari 2009. Hieronder
volgen de richtlijnen van persoonlijke hygiëne op hoofdlijnen.
• u bent preventief gevaccineerd voor hepatitis B.
• draag altijd schone bedrijfskleding (wasbaar op 60°C) tijdens de behandeling.
• draag tijdens het werk geen ringen, armbanden en polshorloges.
Uw uiterlijk te verzorgen door:
• korte, schone en verzorgde nagels
• kort of bijeengebonden haar
• bescherm wondjes en andere huidbeschadigingen aan de handen met pleister,
ook als handschoenen worden gedragen.
Desinfectie van de handen:
(zoals in Code voor de Schoonheidsspecialist is omschreven)
• Voor handdesinfectie wordt gebruik gemaakt van handalcohol of alcoholgel. 		
Handalcohol of alcoholgel moeten op basis van 70% alcohol zijn of voldoen 		
aan de Europese normering NEN 1500.
• Omdat alcohol geen reinigende werking heeft, moeten zichtbaar of voelbaar 		
vuile handen altijd worden gewassen met water, zeep en eenmalige handdoekjes. In al de overige gevallen wordt de voorkeur gegeven aan het gebruik van 		
een handalcohol of een desinfectans die voldoet aan de NEN 1500. Een
handdesinfectans die voldoet aan de NEN 1500 zoals handalcohol heeft een
snelle kiemdodende werking en is in staat om in 10 seconden de meeste
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vegetatieve bacteriën te doden. Het doodt echter geen bacteriesporen. Aan 		
een handalcohol is een terugvetter toegevoegd zodat de handen na gebruik 		
niet uitdrogen. Handalcoholen zijn dus minder agressief voor de huid van de 		
handen dan zepen.
Desinfecteer de handen met handalcohol of alcoholgel na snuiten van de neus,
hoesten, niezen en toiletbezoek, of bij ieder contact waar bij een besmetting 		
kan optreden (bijvoorbeeld het aannemen van een telefoon).

Alcohol
Het arbeidsomstandighedenbesluit omschrijft in haar artikel 4.13 voorwaarden waaraan
moet worden voldaan om met alcohol te werken.
Prikaccident
Onder een prikaccident of accidenteel bloedcontact wordt verstaan expositie aan bloed of
zichtbaar met bloed verontreinigde lichaamsvloeistoffen door een percutane verwonding
of door contact met slijmvlies of niet intacte huid. Accidenteel bloedcontact door prik- of
snijaccidenten vindt onder andere plaats in de volgende situaties:
• bij het terugsteken van de naald en/of mesje in het hoesje
• tijdens het incideren of puncteren van bijvoorbeeld pustels of papels
• tijdens elektrisch ontharen
• bij het verwerken van afval en/of wasgoed
Preventie van accidenteel bloedcontact:
• bij behandelingen waarbij bloed kan vrijkomen, dienen altijd handschoenen te 		
worden gedragen
• gebruikte naalden mogen niet worden gebogen, afgebroken of anderszins
worden gemanipuleerd
• de belangrijkste gedragsregel is om een gebruikte naald of mesje nooit terug 		
te steken in het hoesje. De naald dient direct in een speciaal voor dit doel
ontworpen container te worden gedeponeerd.
De naaldcontainers zijn voorzien van:
• een veilige, afsluitbare opening voor de naalden en/of mesjes
• een veilig deksel dat niet geopend kan worden
Het is een wegwerpcontainer van hard plastic (niet doordringbaar door naalden) die lekdicht is. De naaldcontainer wordt vervangen als die bijna vol is. Ze mogen niet worden
gevuld boven de op iedere naaldcontainer aangegeven lijn. Volle naaldcontainers worden
aangemerkt als chemisch afval en mogen niet bij het gewone afval worden aangeboden.
Ze kunnen het beste worden ingeleverd bij de depots voor chemisch afval, de chemokar
of bij de apotheek.
Handelwijze na accidenteel bloedcontact:
• trek de handschoenen uit
• druk de wond goed uit zodat een goede bloeding van de wond ontstaat.
Vervolgens spoelt men de wond met water of fysiologisch zout. Dep de wond
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droog met een steriel gaasje en desinfecteer met een huiddesinfectans.
Plak de wond af met een wondpleister of een steriel gaasje met hechtpleister,
Maak een aantekening van het accident (datum, naam behandelaar, soort
behandeling en naam van de cliënt)
Neem binnen 2 uur contact op met de GGD, eerste hulppost van een
ziekenhuis of huisarts.
Herzie bij frequent prikken of snijden de werkmethode.

3.1.2 Reiniging en desinfectie van ruimten en instrumenten
Ter voorkoming van besmetting met micro-organismen, moeten de handen, instrumenten
en de omgeving zorgvuldig worden gereinigd.
Reiniging en desinfectie *
Reiniging is een van de belangrijkste maatregelen om verspreiding en groei van microorganismen te voorkomen. Voor de goede orde enkele begrippen:
(Huishoudelijk) reinigen is het verwijderen van los of aangekleefd vuil, met behulp
van water en zeep.
Desinfecteren is het zodanig behandelen van instrumenten of oppervlakken dat alle
micro-organismen worden gedood, of tot aanvaardbare aantallen worden teruggebracht.
In de praktijk komt het er op neer dat zo de meeste ziekmakende micro-organismen
worden vernietigd. Voor de handen geldt desinfecteren met behulp van handalcohol (met
terugvettende eigenschappen). Voorafgaand aan desinfectie met alcohol, eerst reinigen!
Thermisch desinfecteren is een combinatie van reinigen en desinfecteren bij een
hoge temperatuur. Thermisch desinfecteren wordt vaak uitgevoerd met behulp van een
instrumentenwasmachine.

De werkplek:
• De behandelstoel reinigt u na iedere behandeling.
Ga daarbij als volgt te werk:
• Maak het oppervlak schoon met een allesreiniger.
• Droog het oppervlak.
• Desinfecteer* ‘on the spot’ (= op de plek waar het bloed of andere lichaamsvloei		 stoffen zitten) met een ruime hoeveelheid alcohol 80% en laat de alcohol aan de
		lucht drogen.
• Maak vloeren en wanden etc. van de behandelruimte met een huishoudelijk reinigingsmiddel schoon (zo vaak als nodig om zichtbaar vuil te verwijderen). Laat de vloer goed
drogen alvorens deze te betreden. Chloortabletten voor de vloer zijn niet nodig.
*
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Huishoudchloor (bleekwater) mag niet worden gebruikt om te desinfecteren. Huishoudchloor is instabiel qua
samenstelling en leidt niet tot adequate desinfectie. Bovendien is het niet wettelijk toegelaten als desinfectie
middel. Middelen zoals Dettol en Lysol mogen ook niet voor desinfectie worden gebruikt omdat deze niet
(meer) wettelijk zijn toegelaten voor desinfectie van instrumenten en oppervlakten. Dettol mag wel worden
gebruikt voor desinfectie van de huid.

Wasgoed:
Vuile handdoeken en werkkleding kunnen besmet worden met schadelijke micro-organismen (bacteriën en virussen). Mogelijk besmet wasgoed moet na gebruik gewassen
worden (minimaal 60° Celcius) om schadelijke micro-organismen te doden.
• Verwijder dagelijks het vuile wasgoed uit de werkruimte.
• Verzamel de vuile was op één plek, gescheiden van het schone textiel.
• Vervoer het vuile wasgoed altijd in gesloten (plastic) zakken.
• Was het wasgoed met een totaalwasmiddel (dus geen fijnwasmiddel of een
was mid del voor speciale kleuren). Een wastemperatuur van 60°C geeft een goed
resultaat. De hoge temperatuur is ook nodig voor het doden van bijvoorbeeld HIV
en Hepatitis B en C virus.
• Gebruik geen verkort wasprogramma.
3.2 Doel van de behandeling
Behandelen van ongewenste haargroei met een optimale haarreductie op de lange termijn.
3.3 Voorbereiding
Zorg dat de hygiëneregels in acht genomen worden en alles binnen handbereik staat. Werk
volgens de Code voor de Schoonheidsspecialist en zorg voor persoonlijke bescherming.
Op de werktafel is het volgende aanwezig:
• (non-woven) gaasjes en schoon elektrodesponsje voor iedere cliënt
• wattenschijfjes, -stokjes en tissues
• nitril handschoenen
• steriele disposable epileernaalden in verschillende maten
• naaldcontainer
• afvalzakje of afvalbakje
• antibacterieel reinigingsproduct of alcohol (70% of alcohol 70% met 0,5%
chloorhexidine)
• desinfecterende crème
• pincet(ten)
• spatels
• kalmerende gel
• eventueel mondneuskapje en loupebril
3.4 Stappenplan
Stap 1 Voorbereiding
Bereid elektrisch ontharen als volgt voor:
• neem persoonlijke hygiëne in acht (zie onder 3.1)
• voorzie behandelstoel van schoon linnengoed
• stel behandel- en werkstoel in op gewenste werkhoogte
• zet materialen en benodigde apparatuur gereed
• gebruik wasbare hoesjes of wegwerpmaterialen voor de tegen-elektrode
Stap 2 Voorbehandeling
Indien gewenst mag de cliënt zelf thuis huidverdovende crème aanbrengen.
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Stap 3 Ontharen
Voer elektrisch ontharen als volgt uit:
• reinig handen volgens voorschrift
• voorzie, indien nodig, handen van nitril wegwerphandschoenen
• inspecteer de te ontharen huid
• desinfecteer de te ontharen huid
• in verband met een betere stroomgeleiding moet de te ontharen huid 		
droog zijn
• plaats een nieuwe wegwerpnaald zodanig in de naaldelektrode dat besmetting
onmogelijk is, verwijder geëpileerde haartjes en desinfecteer de huid met watjes
Diathermiemethode
1. Desinfecteer de instrumenten (met uitzondering van de epileernaald) 		
met een geschikte substantie.
2. Desinfecteer de huid op de plaatsen waar de behandeling zal plaatsvin-		
den met een geschikte substantie.
3. Taxeer de diepteligging van de haren in een te behandelen huidgebied 		
door het gemiddeld onderhuids liggend deel van een aantal haren in dat 		
gebied vast te stellen.
4. Bespreek met de cliënt of de geleidelijke of de snelle methode zal worden
gehanteerd.
5. Kies een epileernaald die qua dikte en lengte in overeenstemming is met 		
de dikte en de diepteligging van de te epileren haren.
6. Bepaal het werkpunt.
7. Geef aan welke tijdsduur (max. 10 seconden) en welke stroomsterkte 		
tijdens de epilatie wordt gehanteerd.
8. Stel indien nodig het werkpunt bij.
9. Span of fixeer de huid zodat de insteek wordt vergemakkelijkt.
10. Beweeg de epileernaald bij insteek parallel aan het direct boven het huid-		
oppervlak uitstekende deel van de haar, in de richting van de plaats waar 		
de haar in de huid verdwijnt.
11. Breng de epileernaald evenwijdig aan de haar in de follikel.
12. Laat de naald geleidelijk, langzaam in de follikel verdwijnen.
13. Voorkom dat tijdens en na het insteken de richting van de naald wijzigt.
14. Zorg dat de diepte bij de insteek in overeenstemming is met de van te		
voren bepaalde diepte.
15. Houd de stroom ingeschakeld gedurende de vooraf bepaalde tijd,
waarbij de duur de 10 seconden niet mag overschrijden.
16. Schakel de elektrische stroom in en uit nadat de epileernaald is ingestoken.
17. Verwijder de naald langzaam uit de huid, parallel aan de insteekrichting.
18. Verwijder de haar met behulp van een pincet langzaam, zonder enige weerstand
geheel uit de huid (in telogene-, anagene- of katagene fase).
19. Zorg ervoor, dat gedurende de tijd dat de elektrische stroom is ingeschakeld 		
geen beschadigingen van de huid ontstaan.
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Blendmethode
1. Desinfecteer de instrumenten (met uitzondering van de epileernaald) met een
geschikte substantie.
2. Desinfecteer de huid op de plaatsen waar de behandeling zal plaatsvinden 		
met een geschikte substantie.
3. Taxeer de dikte van de te epileren haren in een te behandelen huidgebied en
benoem deze als haren van 15, 30, 45, 60 of 80 loogeenheden.
4. Taxeer de diepteligging van de haren in een te behandelen huidgebied door 		
het gemiddeld onderhuids liggende deel van een aantal haren in dat gebied 		
vast te stellen en te benoemen als: ondiep, middeldiep, diep of zeer diep.
5. Kies een epileernaald die qua dikte en lengte in overeenstemming is met de 		
dikte en de diepteligging van de te epileren haren.
6. Bepaal de stroomsterkte van de thermolyse aan de hand van de haarsoort, in
combinatie met de pijngrens van de cliënt.
7. Bepaal de benodigde stroomduur (minimaal 6 en maximaal 20 seconden) om
de haar zodanig te coaguleren dat deze zonder enige weerstand uit de huid 		
kan worden verwijderd.
8. Leg de positieve elektrode bij de cliënt aan (= de inactieve elektrode ofwel de
anode).
9. Stel de stroomsterkte van de elektrolyse in, aan de hand van het bepaalde 		
werkpunt en de bepaalde loogeenheden.
10. Controleer tijdens de behandeling de instelling van de elektrolyse en stel deze
indien nodig bij.
11. Span of fixeer de huid zodat de insteek wordt vergemakkelijkt.
12. Beweeg de epileernaald bij insteek parallel aan het direct boven het
huid-oppervlak uitstekende deel van de haar, in de richting van de plaats waar
de haar in de huid verdwijnt.
13. Breng de epileernaald evenwijdig aan de haar in de follikel.
14. Laat de naald geleidelijk, langzaam in de follikel verdwijnen.
15. Voorkom dat tijdens en na het insteken de richting van de naald wijzigt.
16. Zorg dat de diepte bij de insteek in overeenstemming is met de van tevoren 		
bepaalde diepte.
17. Schakel de gecombineerde elektrische stroom in, nadat de epileernaald is
ingestoken en tot stilstand is gekomen.
18. Houd de gecombineerde stroom ingeschakeld gedurende de tijd van het
werkpunt.
19. Verwijder de haar -terwijl de electrolyse wordt aangehouden- met behulp van
een pincet langzaam en zonder enige weerstand geheel uit de huid (in
telogene-, anagene- of katagene fase).
20. Schakel de thermolyse uit nadat de haar is verwijderd.
21. Houd nadat de haar is verwijderd de stroomtoevoer van de electrolyse nog 1
tot 2 seconden aan, afhankelijk van de haarsoort.
22. Schakel de electrolyse uit nadat het nalogen is voltooid.
23. Verwijder de naald langzaam uit de huid, parallel aan de insteekrichting.
24. Zorg ervoor, dat gedurende de tijd dat de elektrische stroom is ingeschakeld 		
geen beschadigingen van de huid ontstaan.
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Stap 4 Nabehandelen
Rond elektrisch ontharen als volgt af:
• deponeer gebruikte naalden in een naaldencontainer met behulp van een
pincet
• pas indien nodig kataforese toe
• behandel de huid met een kalmerend product
• desinfecteer de naaldelektrode regelmatig
• geef de cliënt een schriftelijke nazorginstructie mee
• verricht de algemene afrondende werkzaamheden
3.5 Ongewenste gevolgen na behandeling elektrisch ontharen
Gevolgen van niet goed uitgevoerde behandeling elektrisch ontharen kunnen zijn:
• vochtblaasjes/blaren
• verbranding
• ontstekingen
• ingegroeide haren
• verbranding
• pigmentverschuivingen
• littekens
• nagroei
Gevolgen van overgevoeligheidsreacties:
• zwelling
• hyperemie
3.6 Advies voor nazorg
• invloeden van make-up/camouflageproducten
• invloeden van warmte/sauna
• invloeden van zon/zonnebank/UV-straling
• invloeden van vette crèmes en zalven
• tussentijdse verwijdering van haren
• gewenste nazorg thuis
3.7 Overige toepassingen van de blend methode
• Teleangiëctasieën
• Spinnaevus
• Bloedblaren/blaartjes
• Milium/milia
• Fibromen
• Bindweefselvermeerderingen
• Hyper pigmentaties/ouderdomsvlekken
• Xanthelasma
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4

WET- EN REGELGEVING EN VERZEKERINGEN

4.1 Wet- en regelgeving
Wettelijke Aansprakelijkheid Bedrijven (en beroep)
Het begrip aansprakelijkheid is afkomstig uit het burgerlijk recht en houdt in dat iemand
gehouden (verplicht) is de schade die een ander lijdt, te vergoeden. De betreffende persoon is dan 'aansprakelijk' voor die schade. Er moet sprake zijn van enig verwijt aan de
kant van de behandelaar om tot aansprakelijkheid te komen, oftewel het moet een onrechtmatige daad betreffen.
Wet Bescherming Persoonsgegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt hoe organisaties en bedrijven
moeten omgaan met persoonsgegevens. Iedereen mag bijvoorbeeld zijn gegevens inzien
en corrigeren. De wet omschrijft ook wat de plichten zijn van organisaties die de gegevens
gebruiken. Zij moeten aan de burger laten weten wat zij met zijn gegevens doen. Ook
mogen alleen gegevens worden verzameld en verwerkt als daarvoor een goede reden
is, of als de burger zelf toestemming geeft. Het College Bescherming Persoonsgegevens
(CBP) ziet toe op de naleving van de Wet.
De consument heeft recht op verzet als het verwerken van persoonsgegevens gebeurt
voor marketingdoeleinden, zoals reclame op naam en kan het bedrijf in dat geval verzoeken om de gegevens niet meer te gebruiken. Ook heeft de consument het recht van
verzet in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Kortheidshalve komt het er op neer dat u gegevens van uw cliënten uitsluitend mag
gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Meld aan de cliënt dat u gegevens
vastlegt en beheer deze goed. De eigenaar van de onderneming is altijd verantwoordelijk,
ook als werknemers toegang hebben tot deze gegevens.
De Wet bescherming persoonsgegevens maakt onderdeel uit van de privacybescherming
In dit kader is ook de volgende wet van belang:
Portretrecht: in het kader van behandelingen kunnen foto’s van de cliënt gemaakt worden
voor, tijdens en na de behandelingsperiode. Wie een foto maakt, heeft daarop het auteursrecht, en dit geldt ook voor portretfoto's. Maar publiceren van foto's van personen mag
niet zomaar, ook niet op uw website. De geportretteerde heeft ook bepaalde rechten.
Vraag vóór eventuele publicatie altijd (schriftelijk) toestemming aan de cliënt.
Geschillenregeling
Als de cliënt een klacht heeft over de behandeling, neem dat dan altijd serieus.
Ga niet direct in discussie over wie de fout heeft gemaakt, maar onderzoek eerst waar het
fout kan zijn gegaan en wat de rol van de cliënt daarbij is geweest.
Waar gewerkt wordt, worden nu eenmaal fouten gemaakt en als u dat overkomt is het van
groot belang dit snel en adequaat op te lossen. Doe dat in een persoonlijk gesprek waarvoor u de cliënt uitnodigt in uw onderneming. Zo kunt u ook ‘zien’ wat het probleem is.
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Werk samen aan een passende oplossing, ook als dat betekent dat u (een deel van) de
behandelprijs terug moet betalen.
De schoonheidsspecialist die lid is van ANBOS is automatisch aangesloten bij de Stichting
Geschillencommissie Consumentenzaken te Den Haag. In de procedure van de geschillencommissie dient de cliënt zich ook eerst tot de ondernemer te wenden om zo te
proberen de klacht opgelost te krijgen.
Lukt dat niet, dan kan de cliënt schriftelijk een klacht indienen bij de geschillencommissie.
Verklaring van finale kwijting:
Als u met de cliënt overeenkomt dat het geschil wordt opgelost door het terugbetalen
van (een deel van) de behandelprijs of een andere financiële compensatie, is het van belang dat u met de cliënt een ‘verklaring van finale kwijting’ overeenkomt om te voorkomen
dat de cliënt op een later moment alsnog niet instemt met de oplossing. Een voorbeeld
van zo’n verklaring vindt u in bijlage 7.4.
Wet op de geneesmiddelen
Het toepassen van lidocaïne/prilocaïne (Emla®) crème of pleister bij of rond de ogen
wordt ten zeerste afgeraden in verband met sterk oogirriterende werking.
Wees verder voorzichtig met toepassingen op de niet-intacte huid. Overdosering kan vergiftigingsverschijnselen veroorzaken. Emla® pleisters zijn een U.A.D. (= Uitsluitend Apotheek en Drogist) geneesmiddel. Dat betekent dat de pleisters uitsluitend door apotheek
en drogist ter hand gesteld mogen worden aan de eindgebruiker. Behandelaars mogen dit
middel dus niet ter hand stellen aan de cliënt en mogen dus ook geen handelsvoorraad
van dit product in huis hebben. (Geneesmiddelenwet, art. 62, lid 1).
Wetgeving Arbeidsomstandigheden (ARBO-wet)
U bent verplicht uw werknemers in een veilige en gezonde werkomgeving te laten werken. Het inrichten van die werkplek is aan een groot aantal eisen gebonden. Arbeidsplaatsen moeten vrij toegankelijk zijn voor uw werknemers en zij moeten de werkplek veilig
kunnen verlaten. Verder moet de werkplek schoon zijn. Ook bent u verplicht de werkplek
regelmatig te controleren of maatregelen ter bescherming van uw werknemers te nemen
zodat zij goed kunnen functioneren. Daar waar gebreken zijn, moet u die zo snel mogelijk
herstellen. In de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) moet u aandacht besteden aan de
inrichting van de werkplek.
Warmte
Is het op de werkplek meer dan 25 graden? Neem dan maatregelen tegen de warmte. Zo
voorkomt u dat de gezondheid van de medewerkers in uw bedrijf gevaar loopt.
Wat mag?
Neem maatregelen tegen de temperatuur bij:
• (zittend) Kantoorwerk: vanaf 30 graden.
• Licht, ander werk, zoals het werk van een winkelbediende: vanaf 28 graden.
• Intensief werk: vanaf 26 graden als er een voelbare luchtstroom is anders 		
vanaf 25 graden.
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Zeer intensief werk: vanaf 25 graden als er een voelbare luchtstroom is
anders vanaf 23 graden.
Zorg bij deze temperaturen bijvoorbeeld voor koele pauzeruimtes, aangepaste kleding,
extra ventilatie en voldoende drank. Ook kunt u de werktijden verkorten, of het
werkrooster aanpassen.
Werk niet bij hoge temperaturen: als de temperatuur in de behandelruimte hoger is dan
25°C, werk dan niet.
Over het algemeen geldt dat de ondernemer / werkgever verantwoordelijk is voor alles
in en rond de onderneming. Goede verzekeringen voor u (en uw werknemers) zijn dan
ook van groot belang.
Brandpreventie en –bestrijding
Er dienen blusmiddelen, bijvoorbeeld brandblusser en blusdeken aanwezig te zijn in de
onderneming (voor een vloeroppervlakte van minder dan 200 m2 is een brandblusser
voldoende, anders minimaal 2, waarvan één draagbaar). Het brandblusmiddel dient zodanig te worden geplaatst dat het op maximaal 30 m loopafstand te bereiken is, goed
bereikbaar is (ook voor bezoekers) en direct te gebruiken. Het brandblusmiddel is goed
zichtbaar opgehangen en heeft de rode veiligheidskleur.
Laat het brandblusmiddel eenmaal per jaar (en na ieder gebruik) controleren door een
erkend bedrijf.
Bedrijfs EHBO trommel
Zorg dat er een EHBO-trommel aanwezig is en controleer halfjaarlijks en na gebruik
de inhoud. Vervang de onderdelen waarvan de houdbaarheidsdatum is verlopen en vul
gebruikte onderdelen aan.
4.2 Verzekeringen
Algemeen
Sluit verzekeringen af op naam van uw onderneming.Verzekeringen die u privé heeft afgesloten
geven niet altijd een dekking voor zaken die uw onderneming betreffen. Controleer in voorkomend geval uw polisvoorwaarden.
Inboedel en inventaris
Verzeker de inboedel en inventaris van uw onderneming, inclusief de vaak kostbare apparatuur,
tegen brand, storm en diefstal.
Zorg dat u voldoende verzekerd bent (aanschafwaarde van de inventaris).
Wettelijke Aansprakelijkheid Bedrijven
Sluit te allen tijde een verzekering voor de wettelijke aansprakelijkheid bedrijven (WAB).
Let daarbij op dat ook het beroepsmatig handelen is verzekerd volgens de polisvoorwaarden.
De polis dient expliciet te noemen dat het (be)handelen met gebruik van apparatuur ten
behoeve van elektrisch ontharen is begrepen in de verzekering. Indien u personeel in dienst
heeft, dient u die mee te verzekeren op de polis. Houd daarbij wijzigingen in het aantal personeelsleden in de gaten en meld dat aan de verzekeringsmaatschappij. Als u gebruik maakt van
stagiaires, vraag dan nadrukkelijk na of zij verzekerd zijn via de school. Is dat niet het geval, dan
moeten ook zij meeverzekerd worden op de polis van uw bedrijf.
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5.
•

•

•
•

•
•
•
•
•

ETHIEK
De schoonheidsspecialist beschikt over communicatieve en sociale vaardigheden die
zij kan toepassen in zeer uiteenlopende situaties. Verstoringen in de relatie met de
cliënt kan zij herkennen en bespreekbaar maken. Zij kan omgaan met feedback, waar
dering en kritiek. De schoonheidsspecialist stelt zich open op, om blijvend te kunnen
leren.
De schoonheidsspecialist toont respect aan de cliënt, ongeacht diens sociale of
economische status, levensbeschouwing, opleiding, ras, sekse of leeftijd. Zij houdt
rekening met de waarden en normen, de wensen en gewoonten en de behoefte aan
privacy en de gevoelens van de cliënt.
De schoonheidsspecialist kan op basis van wederzijds vertrouwen een functionele
samenwerkingsrelatie met de cliënt aangaan, onderhouden en beëindigen. Zij is zich
bewust van haar kennispositie en kan deze professioneel hanteren.
De schoonheidsspecialist laat haar dienstverlening aansluiten bij de ervarings- en
belevingswereld en de mogelijkheden van de cliënt. Zij kan omgaan met het
spanningsveld tussen haar professionele deskundigheid versus de eigen
deskundigheid van de cliënt. Daarnaast kent zij de balans tussen zakelijkheid en
betrokkenheid enerzijds, en afstand en nabijheid anderzijds.
De schoonheidsspecialist kan omgaan met verschillende tegengestelde belangen,
zoals de belangen van de cliënt versus de eigen professionele belangen.
De schoonheidsspecialist is in staat verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen
werkzaamheden en ze kan haar grenzen hierin bewaken.
De schoonheidsspecialist is zich bewust van haar eigen normen en waarden. Zij
kan deze professioneel hanteren. Zij kan ook reflecteren op haar eigen gedrag en
ervaringen en dit bespreekbaar maken.
De schoonheidsspecialist kan in verschillende situaties de beroepshouding integreren
in haar dienstverlening. Ze kan omgaan met ethische kwesties. Zij maakt daarbij gebruik van de beroepscode, de regels vanuit de brancheorganisatie en de wetgeving.
De schoonheidsspecialist is integer. Integriteit komt onder meer naar voren in betrouwbaarheid en in zorgvuldigheid in het omgaan met informatie van cliënten en
in het vermogen om te werken volgens de beroepscode en algemeen geldende
ethische normen.

Bronnen: (www.thesauruszorgenwelzijn.nl) of:'het vermogen en de wil van een persoon
om effectief gedrag in een werksituatie te tonen' (Met het oog op de toekomst (2001)
NIZW)
Beroepsprofiel van de verpleegkundige (1999) NIZW, LCVV; Elsevier / De Tijdstroom;
ISBN: 903522230)
Overal waar in deze paragraaf gebruik gemaakt wordt van het woord “zij” en “haar”, kan
ook “hij” en “zijn” worden gelezen.
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6.

INFORMATIE AAN DE CLIENT OVER DE BEHANDELING

De schoonheidsspecialist kan goed luisteren, samenvatten en doorvragen. Ze kan de
wensen van de cliënt goed inventariseren en de behandeling daarop afstemmen.
De informatie omtrent de behandeling bestaat uit de volgende gedeelten:
- 6.1 Intake-/toestemmingsformulier (informed consent)
- 6.2 Verwijsbrieven
U kunt deze informatie in uw praktijk gebruiken.
Het intake-/toestemmingsformulier maakt u in tweevoud op waarvan u één exemplaar na
ondertekening overhandigt aan uw cliënt, één exemplaar is voor het dossier van de cliënt.
Deze formulieren kunt u downloaden op de site van ANBOS: www.anbos.nl
6.1 Intake-/toestemmingsformulier cliënt elektrisch ontharen
(informed consent)
Datum

/

/

Personalia
Naam:
Adres:
Postcode / woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoon / mobiel:
E-mailadres:
Beroep:
Huisarts / dermatoloog:
Zorgverzekeraar:
•

•
•
•

Ik heb weloverwogen en uit vrije wil besloten om een behandeling elektrisch
ontharen te laten uitvoeren op
❍ gezicht
❍ lichaam
Ik was voor en tijdens de behandeling niet onder invloed van alcohol of drugs.
Ik ben geïnformeerd over de risico’s die kunnen ontstaan als gevolg van de
behandeling.
Ik beschouw mezelf gezond genoeg om de behandeling te laten uitvoeren.
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Hoe lang en waardoor heeft u last van overbeharing?
Vanaf pubertijd / tijdens zwangerschap / na zwangerschap / menopauze *
Anders t.w.:
Door medicijnen								
ja / nee *
Door ziekte								
ja / nee *
Eventueel andere oorzaken:
Komt overbeharing in uw familie voor				
ja / nee *
Is hier een onderzoek naar gedaan				
ja / nee *
Bent u eerder onder behandeling geweest bij een schoonheidsspecialist, huisarts, dermatoloog voor de overbeharing		
ja / nee *
Gebruikt u hormonale anti-conceptie						
									ja / nee *
Zo ja, welke:
Bent u momenteel zwanger					
ja / nee *
Algemene aanvullende informatie ten aanzien van de algehele gezondheid
Heeft u de afgelopen tijd een operatie ondergaan			
ja / nee *
Zo ja, welke:
Heeft u een pacemaker, implantaten, piercings, etc.			
ja / nee *
Heeft u last van een allergie?
Zo ja, welke:
Bent u ooit behandeld tegen en/of heeft u klachten met betrekking tot: *
❍ Bloedstollingsstoornissen ❍ diabetes
❍ stofwisseling
❍ Menstruatiestoornissen
❍ epilepsie
❍ anorexia / boulimia
❍ HIV / hepatitis		
❍ schildklier
❍ immuunziekten
Eventueel andere aandoeningen:

Na genezing van een wondje, treedt er dan verkleuring op?		
Heeft u wel eens koortsuitslag (herpes) gehad?			
Heeft u psoriasis / eczeem?					
Heeft u (huid)kanker of ooit gehad? 				

Ja / nee *
Ja / nee *
Ja / nee *
Ja / nee *

Heeft u eerder een behandeling met elektrisch ontharen ondergaan, zo ja, te weten:
Diathermiemethode					ja / nee *
Blendmethode						ja / nee *
IPL / laserbehandelingen					
ja / nee *
Gaat u wel eens in de zon / onder de zonnebank			
Zo ja, hoe vaak:
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ja / nee *

Wat zijn uw verwachtingen van de behandeling:

Mannen
Hoe scheert u zich					
Heeft u last van ingegroeide haren			
Welke producten gebruikt u na het scheren:

nat /droog *
ja / nee *

Ik heb de instructie/behandeling/nazorg schriftelijk ontvangen.
Mij is nadrukkelijk duidelijk gemaakt dat het niet juist of onvolledig beantwoorden van de
vragen en het niet naleven van de voorwaarden een nadelige invloed kan hebben op het
resultaat van de behandeling.
datum:		
naam:						
handtekening:
Indien u jonger bent dan 16 jaar, is de handtekening van een wettige vertegenwoordiger
(ouder/verzorger) verplicht.
Naam wettige vertegenwoordiger:
Handtekening wettige vertegenwoordiger:
Datum:
* doorhalen / aankruisen wat van toepassing is.
Eén ondertekend exemplaar voor cliënt, één exemplaar voor het dossier van de cliënt.
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6.2 Verwijsbrieven
Brief aan arts inzake advies
Praktijknaam:
T.a.v.:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Datum:
Onderwerp:

Patiëntgegevens
Voorletter(s) en achternaam:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Geboorte datum:
Verzekeringsnummer: (voorzover bekend)
Geachte
Bovenstaande patiënt bezocht mij in verband met overbeharing in het gelaat.
Voorafgaand aan de behandelingen is volgens protocol besproken welke behandelingen
wij als schoonheidsspecialist kunnen uitvoeren en waar onze grenzen liggen.
De overbeharing zou een hormonale oorzaak kunnen zijn of in verband kunnen staan met
een ziektebeeld.
[Omschrijving van de bevindingen]
Graag uw advies en/of reactie op het voorafgaande:
Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Naam salon en behandelaar
AGB-code:
ANBOS registratie Elektrisch Ontharen
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Brief aan arts inzake terugkoppeling van behandelplan na doorverwijzing
Praktijknaam:
T.a.v. :
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Datum:
Onderwerp:
Patiëntgegevens:
Voorletter en achternaam:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Geboorte datum:
Verzekeringsnummer: (voorzover bekend)
Geachte
Bovenstaande patiënt werd verwezen in verband met overbeharing in het gelaat / lichaam
(beschrijf kort de locatie).
Voorafgaand aan de behandelingen is volgens protocol besproken welke behandelingen
wij als schoonheidsspecialist kunnen uitvoeren en waar onze grenzen liggen.
De nadruk van de behandelingen ligt op het definitief verwijderen van de overbeharing.
Verwachtingspatroon:
Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Naam salon en behandelaar
AGB-code:
ANBOS registratie Elektrisch Ontharen
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7.

BIJLAGEN

7.1 Dossiervorming
Dossiervorming is in ieders belang. Afspraken worden vastgelegd en bij een geschil kan
er altijd op het dossier teruggevallen worden. Heeft de behandelaar niets op papier staan,
dan staat deze op voorhand al zwak.
Wat hoort er in het dossier thuis:
• Brief aan/van de huisarts
• Intakegesprek
• Intake-/toestemmingsformulier cliënt elektrisch ontharen
• Uitleg over de behandeling
		• Foto’s (voor en tijdens de behandeling, resultaat na de behandeling)
		• Evt. vrijwaringsverklaring portretrecht (zie bijlage 7.2)
		• Nazorginstructies (evt. op folder en meegeven)
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7.2 Vrijwaringsverklaring portretrecht
ONDERGETEKENDE
Achternaam:		
Voornamen:		
Geboortedatum:		
Adres:		
Postcode / Woonplaats:		
de persoon die herkenbaar is afgebeeld op de foto’s gemaakt op
•
•

•

•

•
•

te

Verklaart dat het getoonde portret is gemaakt met zijn/haar uitdrukkelijke 		
toestemming.
Verklaart hierbij in rechte volledig en definitief afstand te doen van aanspraken
op enig recht, titel of belang met betrekking tot bovengenoemde foto en/of 		
onderdelen daarvan. Alle copyright, intellectueel eigendom of andere eigen		
domsrechten komen bij [naam salon] te liggen (of worden zoals [naam salon]
bepaalt).
Verleent hierbij [naam salon] het onherroepelijk recht (hetgeen kan worden 		
over gedragen aan andere partijen, wanneer [naam salon] dit wil) om zonder
beperking de foto te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren.
Verklaart dat hij/zij [naam salon] vrijwaart van elke vorm van aanspraak
(aanspraken) op het portretrecht van of door de getoonde persoon of diens
wettelijke vertegenwoordiger.
Verklaart dat de regels voor het portretrecht bij hem/haar bekend zijn en dat
hij/zij kennis heeft genomen van de tekst in de bijlage.
Dit bewijs is bindend voor erfgenamen, executeurs, bewindvoerders, rechtver		
krijgenden en rechtsopvolgers van ondergetekende, nu en voor altijd en komt
ten goede aan [naam salon]
Voor akkoord:

Handtekening:		
Plaats:		
Datum:		
Wanneer de afgebeelde persoon jonger is dan 18 jaar dient dit formulier door een van
de ouders te worden ondertekend.
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7.3 Efflorescenties
Atrofie		

Afname van volume der huidsamenstellende elementen (verdunning v.d. huid met

		

verdwijnen van adnexen), plooibaar als sigarettenpapier, doorschemeren van vaten.

Bulla 		

Als vesicula, maar 1 cm, subcorneaal, intra-epidermaal of subepidermaal.

Carbunkel		

Conglomeraat van furunkels (negenoog).

Collerette		

Kraagvormig, ringvormig kransje van schilfers resterend van opengebarsten vesicula.

Craquelé		

Gebarsten, grof netwerk van fijne barstjes.

Crusta		

Korst (b.v. serumcrusta).

Cyste		

Afgesloten ruimte, meestal gevuld met een door secernerende cellen gevormd product,

		

b.v. talg, mucus, of synoviale vloeistof.

Dyschromia

Niet nader omschreven verkleuring v.d. huid, die niet berust op vaatverwijding, maar op

		

afwijkingen in bloedvoorziening, huiddikte of pigment.

Dystrofie		

Verkeerde samenstelling v.d. huid, verminderde functie.

Eczema		

Een met vochtontwikkeling gepaard gaande ontstekingsreactie van epidermis en

		

dermis, van geringe intensiteit; niet gekenmerkt door een enkel verschijnsel, maar

		

door verschijnselen die naast en na elkaar kunnen voorkomen, zoals roodheid, zwelling,

		

blaasjes, puistjes, erosies, rhagaden, crusta, schilfers, lichenificatie; onregelmatig begrensd,

		

neiging tot perifere uitbreiding, verloop in aanvallen, wisselende jeuk.

Erythematosquameus		

Heterogene groep aandoeningen gekenmerkt door rode schilferende vlekken, groot/

		

klein, rond of guirlandevormig, roodheid is wegdrukbaar en berust op ontsteking. Schil

		

fers: grof of fijn, altijd vanaf begin aanwezig.

Erosie		

Oppervlakkig defect beperkt tot epidermis, geen bloeding te zien.

Excoriatie		

Defect tot in de dermis, puntbloedingen te zien.

Erytheem		

Omschreven roodheid, al dan niet t.g.v. ontsteking, wegdrukbaar

Erytrodermie

Iedere van top tot teen gegeneraliseerde huidafwijking die overgaat in diffuse

		

ontstekingsroodheid met vaak overvloedige schilfering.

Fissuur		

Kloof, scheur, inscheuring v.d. huid, variërend van oppervlakkig tot diep (synoniem:

		rhagade).
Fistel		

Gang, meestal met epitheel bekleed, verbinding tussen in de diepte of op afstand

		

gelegen ontstekingshaard naar de buitenwereld.

Furunkel		

Diepe (stafylococcen) folliculitis met centrale necrose (steenpuist).

Hyperkeratose

Moeilijk te verwijderen schilfers, verdikt stratum corneum, cellen geheel verhoornd en

		

kleurloos, samenhang v.d. cellen groter dan normaal.

Hypertrofie

Toename van volume der huidsamenstellende elementen.

Lichenificatie

Vergroving van het huidrelief.

Macula			

Omschreven kleurverandering in het niveau v.d. huid zonder verdere epidermale of

				

dermale afwijkingen.

Nodulus			

Circumscripte palpabele weerstand (solide) in de huid (epidermis, dermis) of onder de

				

huid (subcutis) < 1 cm

Nodus			

Circumscripte palpabele weerstand (solide) in de huid (epidermis, dermis) of onder de

				

huid (subcutis) > 1 cm
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Papel			

Circumscripte solide verhevenheid uitgaande van de huid (epider mis en adnexen of

				

dermis) < 1 cm , ontstaan door cel, weefsel of vochttoename.

Parakeratose

Gemakkelijk loslatende schilfers, kernen behouden tot in stratum corneum, t.g.v.

				

versneld verhoorningsproces (geen tijd voor 'afwerking').

Plaque			

Solide, vlakke of verheven lesie > 1 cm.

Purpura			

Spontaan optredende haemorrhagische vlekken, rood/blauwrood, niet wegdrukbaar

Pustula			

Zichtbare holte gevuld met purulent vocht, pus, zonder eigen wand, < 1 cm meestal in

				

epidermis gelegen (puist).

Rhagade			

Inscheuring v.d. huid, variërend van oppervlakkig tot diep (kloofje, fissuur).

Schilfering		

Pityriasiform: parakeratose, zemelachtig, zeer klein, lijkt poeder. Psoriasiform:

				

parakeratose, plaatjesvormig, wit, zilverachtig glanzend (als kaarsvet). Ichthyosiform: vis

				

schubachtig, in rijen naast elkaar, ruitvormig. Keratotisch: eeltachtig, brokkelig.

Sclerose		

Gelocaliseerde of diffuse bindweefselverharding.

Seborrhoisch

Geel, vettige schilfering.

Squama			

Schilfer, loslatend conglomeraat van hoorncellen.

Teleangiectasie

Blijvende verwijding van kleinere bloed- of lymfevaatjes, wegdrukbaar.

Tuber			

Solide uitstekende verhevenheid > 1 cm.

Tumor			

Gezwel, nieuwvorming (benigne of maligne). Tweede betekenis is 'zwelling' (tumor, calor,

				

dolor).

Ulcus			

Defect v.d. huid tot in de subcutis (full-thickness); met geen of geringe tendens tot

				

genezing.

Urtica			

Vluchtige, vlakke, rode of bleke omschreven verhevenheid van de huid, meestal jeukend

Vegetaties		

Uitgroeiing huidpapillen, prominerend kegelvormig, draadvormig of bloemkoolachtig

				

(o.a. gewone wrat, woekeringen bij tropische infectieziekten).

Vesicula			

Omschreven verhevenheid, < 1 cm, met zichtbaar met vocht gevulde holte.

Vulnus			

Beschadiging van de huid zonder onderliggend pathologisch proces.

Wond			

Verbreking van de samenhang van de huid, met neiging tot genezing

Bovenstaande lijst is overgenomen van de site www.huidziekten.nl
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7.4 Verklaring van finale kwijting
De ondergetekenden:
Naam onderneming:
Vertegenwoordigd door:
Adres:
Postcode/woonplaats:
hierna te noemen: schoonheidsspecialist:
en
De heer/mevrouw:
Adres:
Postcode/woonplaats:
hierna te noemen: cliënt:
Beide ondergetekenden hierna tevens te noemen: ‘partijen’;
nemen in aanmerking dat:
-

Tussen partijen verschil van mening is ontstaan over een uitgevoerde behandeling door de
schoonheidsspecialist;

-

Partijen in goed overleg tot een minnelijke oplossing van dit verschil van mening zijn gekomen;

-

Partijen hun afspraken met betrekking tot de bereikte oplossing in deze vaststellingsovereenkomst
willen vastleggen;

komen het volgende overeen:
1.

De kwestie (Het onderwerp van het verschil van mening)

Tijdens het overleg is gebleken dat het vooral gaat om
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2.

Oplossing

Zij hebben ervoor gekozen deze kwestie op de volgende wijze op te lossen:
(Hier nauwkeurig alles beschrijven wat is overeengekomen)

3.

Beëindiging kwestie

Partijen verlenen elkaar na effectuering van de in deze vaststellingsovereenkomst vastgelegde minnelijke regeling
over en weer finale kwijting ter zake van hetgeen zij met betrekking tot deze kwestie van elkaar te vorderen
mochten hebben.
De kwestie als hierboven onder 1. omschreven is daarmee definitief beëindigd. Partijen kunnen daar alsdan dus
niet meer op terugkomen.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend op
(datum) te (plaats)

Mevr. / dhr. 				

mevr. / dhr. :

Disclaimer
Dit (juridisch) document dient enkel als voorbeeld waarop een eigen document opgesteld zou kunnen worden.
De daadwerkelijke definitieve tekst van de overeenkomst wordt mede bepaald door de concrete omstandigheden van het geval. Deze omstandigheden kunnen juridisch inhoudelijke aanpassing van de bepalingen van dit
voorbeeld document noodzakelijk maken. ANBOS en de aan haar gelieerde ondernemingen en personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en gebruik van dit specifieke voorbeeld
document. Het gebruik van dit voorbeeld document is geheel voor rekening en risico van gebruiker(s).
Voor het op maat en cliëntspecifiek maken of laten screenen van uw eigen document(en) adviseren wij u om
contact te leggen met een jurist, zoals die van MKB Huisjuristen, die u kunnen adviseren en begeleiden onder
dekking van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze dienstverlening is gratis voor kernleden van ANBOS
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