INHOUDSOPGAVE 					

blz.

1. INLEIDING								
4
2. B
 OUW, INRICHTING EN APPARATUUR BEHANDELRUIMTE			
6
2.1 bouw en inrichting							
6
2.2 apparatuur en materiaal						
7
3. A
 LGEMENE RICHTLIJNEN						
9
3.1 bescherming							
9
3.2 persoonlijke hygiëne en hygiënische werkwijze				
11
3.3 gedragscode en leeftijden						
13
3.4 pijnstilling								
14
3.5 huidtypen								
15
3.6 contra-indicaties							
17
3.7 brandwondenpreventie						
19
4. W
 ERKWIJZE EN BEHANDELING VOOR, TIJDENS EN NA DE BEHANDELING
21
4.1 behandelingsprotocol						
22
4.2 werkwijze na de behandeling						
23
4.3 adviezen voor de thuisbehandeling					
23
5. REINIGING EN DESINFECTIE						
24
6. W
 ET- EN REGELGEVING EN VERZEKERINGEN				
26
6.1 wet- en regelgeving							
26
6.2 verzekeringen							
29
7. B
 IJLAGEN								
32
7.1 algemene informatie aan de cliënt over de behandeling			
32
7.2 voor- en nazorgadviezen bij een IPL/laser behandeling tegen overbeharing 34
7.3 formulier ten behoeve van het intakegesprek bij een IPL/laser behandeling
tegen overbeharing							
36
7.4 informed consent							
38
7.5 behandeloverzicht bij een IPL/laser behandeling tegen overbeharing
40
8. AANTEKENINGEN							
42

3

1.

		

INLEIDING

Elke introductie van een nieuwe specialisatie of behandelmethode vraagt de nodige aandacht van de ondernemer in de schoonheidsverzorging. Door het volgen van opleidingen
en trainingen moet de noodzakelijke kennis en kunde over de juiste toepassing ervan
worden opgedaan. De dagelijkse praktijk is uiteindelijk de beste leerschool. Anders is dat
met de toepassing van IPL/laser bij ontharing - reducering van overbeharing - omdat de
risico’s, die daar aan verbonden zijn, groter zijn dan bij de andere specialisaties van het
vak schoonheidsverzorging.
De brancheorganisatie schoonheidsverzorging ANBOS krijgt in toenemende mate klachten over uitgevoerde behandelingen met IPL/laser en, ondanks het feit dat deze behandelmethode nu al een aantal jaren wordt aangeboden, worden de klachten niet minder:
zij nemen eerder toe. Zonder in te willen gaan op de juistheid en ontvankelijkheid van
de klachten, gaan wij er vanuit dat een deel daarvan wordt veroorzaakt door gedragingen
van de cliënt. Ook moeten wij hier opmerken dat het, gelet op het grote aantal ondernemers die de behandeling aanbieden, in de meeste gevallen gewoon goed gaat.
Met het wegvallen van de vestigingswetgeving (en de daaraan gekoppelde eis van diplomering) kan iedereen apparatuur aanschaffen en starten. In het geval van IPL/laser blijft
de opleiding vaak beperkt tot een instructie van de leverancier. Dat is naar onze mening
niet toereikend. Om te kunnen werken met licht (electromagnetische energie) is een gedegen opleiding vereist waardoor de nodige kennis over de huid, de haar en haargroei, licht
en de toepassingen daarvan wordt verkregen. Alleen zo is de cliënt ‘in vertrouwde handen’.
Een aantal ondernemers investeert in zijn onderneming, in kostbare apparatuur om de
behandelingen te kunnen uitvoeren, maar niet in scholing van degene(n) die met deze
apparatuur werkt/werken. Dat getuigt niet van professionaliteit. Om de kwaliteit van
het vak hoog te houden is onderricht in het omgaan met de apparatuur en het uitvoeren
van behandelingen van groot belang. Kennis vergroot het zelfvertrouwen en geeft voldoening aan de ondernemer.
Laserbehandelingen en flitslichttherapie is volgens de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geen voorbehouden handeling. Daarom mogen ook anderen
dan artsen deze behandeling toepassen. Gelet op de schade die kan ontstaan door
ondeskundig gebruik beveelt de projectgroep aan dat de behandeling door de beroepsgroep schoonheidsverzorging uitsluitend wordt uitgevoerd door ondernemers en/of werknemers die in het bezit zijn van het diploma ontharingstechnieken.
Met dit richtsnoer wordt de kennis over veiligheid, hygiëne en arbeidsomstandigheden
gebundeld. Een handig hulpmiddel voor de ondernemer die wel de juiste opleiding heeft
gevolgd, en informatie voor degene die dat (nog) niet heeft gedaan. De bijlagen bij dit
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richtsnoer zijn van groot belang: de schriftelijke informatie aan uw cliënt is de basis van
een goede communicatie en stuurt verwachtingspatronen, geeft informatie over voor- en
nazorginstructie en bevat een informed consent.
Dit richtsnoer werd samengesteld door een projectgroep, bestaande uit:
Mw. L. Wermers (bestuur ANBOS), Mw. E. van Gogh, Dhr. J. van Straaten (inhoudsdeskundigen), Dhr. M. Jacobs (RIVM), Dhr. H. van Venetië en Mw. J. Korrel (secretariaat ANBOS).
Dank is verschuldigd aan deze projectgroep, het Landelijk Centrum voor Hygiëne en
Veiligheid (LCHV) en de Stichting Kwaliteitscentrum Schoonheidsverzorging - centrum
voor vakbekwaamheid in de uiterlijke verzorging - voor de begeleiding en de bijdragen
aan de discussie en de inhoud.
AANBEVELINGEN
Dit richtsnoer bevat alle aandachtspunten voor de ondernemer die IPL/laser behandelingen bij ontharingstechnieken uitvoert en derhalve werkt met de bijbehorende apparatuur.
Daarmee geldt dit richtsnoer in zijn geheel als aanbeveling en dient integraal te worden
toegepast in de onderneming. Zoals eerder gemeld, bestaat er geen wettelijk kader voor
dit richtsnoer en verlangt de wetgever ook geen diplomering voor het uitvoeren van
dergelijke behandelingen. Wij wijzen u er echter met nadruk op dat andere beroeps
verenigingen bezwaar kunnen (blijven) maken tegen het toepassen van deze ontharingsmethode door schoonheidsverzorging. Of dit terecht is of niet doet hier niet ter zake.
De ondernemer, die ontharingsmethoden met behulp van IPL/laser uitvoert, dient zijn/
haar verantwoordelijkheid te nemen door bevoegd en bekwaam te handelen om klachten
zoveel mogelijk te voorkomen.
De bewaking van kwaliteit is een kerntaak van de brancheorganisatie en ANBOS geeft,
daar waar mogelijk, invulling aan de borging van die kwaliteit. De richtsnoer wordt dan
ook aangeboden aan:
• het Ministerie van Volksgezondheid en daaraan gelieerde organen als RIVM (LCHV)
• het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA)
• zorgverzekeraars in het kader van de vergoedingen aan schoonheidsverzorging volgens
de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekeringen
• de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken te Den Haag
welke organisaties dit richtsnoer – na een overgangsperiode van een jaar – zullen aanmerken als de standaard voor de branche schoonheidsverzorging en daar bij de uitvoering van hun taken rekening mee gaan houden.
Alle ondernemers die eerder het vakdiploma ontharingstechnieken hebben behaald
ontvangen dit richtsnoer. Het materiaal wordt toegepast in de verplichte driejaarlijkse
nascholingen voor die ondernemers die het vakdiploma ontharingstechnieken hebben
geregistreerd bij ANBOS. Een ieder die dit richtsnoer wenst te ontvangen kan dit tegen
vergoeding van de verzendkosten opvragen bij ANBOS.
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Samengevat komt het er op neer dat de ondernemer die ontharingstechnieken toepast
als bedoeld in dit richtsnoer:
• beschikt over het vakdiploma ontharingstechnieken
• handelt overeenkomstig dit richtsnoer.

2.		
		

BOUW, INRICHTING EN APPARATUUR
VAN DE BEHANDELRUIMTE

2.1 Bouw en inrichting
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 apparatuur wordt gebruikt zoals door de fabrikant/leverancier is aangegeven
en met de juiste bijbehorende middelen.
Bouw en inrichting
In de behandelruimte moet rustig, hygiënisch en verantwoord gewerkt kunnen worden.
Raadpleeg de Code van de Schoonheidsspecialist voor een totaaloverzicht van de richtlijnen voor bouw en inrichting. Op hoofdlijnen dient de werkruimte te zijn ingericht met:
• Wanden en vloeren die van een glad en goed reinigbaar materiaal zijn. Vloeren mogen
niet vochtdoorlaatbaar zijn.
• Wanden die voorzien zijn van een diffuus reflecterende (zijdemat of matte) verfsoort.
• Een juiste inrichting, waaronder een behandelstoel die is bekleed met niet-absorberend
materiaal en die goed reinigbaar is. Voorzie de stoel van een stoelhoes, papierrol of
celstof sheets, en zorg voor de nodige handdoeken. Zorg ervoor dat voor elke cliënt
schone handdoeken worden gebruikt.
• Een handenwasgelegenheid, bij voorkeur met een no-touch kraan met warm en koud
stromend water. Indien de handenwasgelegenheid niet met een no-touch 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 70-80% alcohol en die voldoet aan de NEN 1500norm (zie ook 3.2.2. Persoonlijke hygiëne van de beroepsbeoefenaar) om voldoende
micro-organismen te doden. De handenwasgelegenheid in de behandelruimte wordt
niet gebruikt voor het wassen van de handen na de toiletgang.
Voor behandelingen met ontharingstechnieken, waarbij IPL/laser apparatuur wordt toegepast, gelden de volgende aanvullende voorwaarden voor de ruimte waarin die behandelingen worden uitgevoerd:
• Bevat geen spiegelende oppervlakken. Besteed ook aandacht aan de inventaris van
de behandelruimte en voorkom spiegelende (chromen of roestvrijstalen) onderdelen.
Dit om risico’s van reflectie te voorkomen.
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• Heeft geen lichtontvlambare decoratie.
• Eventuele vensters in de behandelruimte dienen te worden afgeschermd. In meer
algemene zin dient te worden voorkomen dat het licht van de IPL/laser apparatuur
‘de ruimte kan verlaten’.
• Beschikt over ventilatiemogelijkheden in verband met de warmteafgifte van de apparatuur. Zie hiervoor ook hoofdstuk 6.1 Wetgeving Arbeidsomstandigheden (ARBO-wet).
• Is goed afsluitbaar, en met een goed zichtbare instructie (op de buitenkant van de
deur) dat de behandelruimte niet zo maar betreden kan worden. Vermeld dient te
worden dat bij het betreden een geschikte beschermbril gedragen moet worden.
• Zorg voor brandbestrijdingsmiddelen en een bedrijfsverbanddoos. Voor verdere uiteenzetting van brandbestrijdingsmiddelen: zie Hoofdstuk 6. Wet- en regelgeving en
verzekeringen.
2.2 Apparatuur en materiaal
Koop van apparatuur
De koper van de apparatuur heeft de verplichting zich goed te oriënteren voor hij/zij tot
koop overgaat. Tijdens de oriëntatie neemt de koper kennis van de leveringsvoorwaarden, handleiding(en), garantiebepalingen, regels van reparatie en onderhoud, en de
inhoud van de training die door de leverancier wordt geboden. Uitgangspunt bij dit alles
is dat de informatie, die de leverancier ter beschikking stelt, altijd in de Nederlandse taal
is opgesteld, inclusief het lesmateriaal van de training.
De verkoper dient zich eveneens aan dit richtsnoer te houden, zowel bij de voorlichting
als tijdens de training van de koper in het gebruik van de apparatuur. Het is van groot
belang dat de apparatuur en de materialen, die worden gehanteerd bij de behandeling
met IPL/laser apparatuur, daadwerkelijk geschikt zijn voor het doel waarvoor zij worden
toegepast en op de juiste wijze worden gebruikt door de koper. Daarvoor is een goede
training over de werkwijze en toepassing, te verzorgen door de leverancier, van groot
belang. Sluit bij het kopen van apparatuur ook een onderhoudscontract zodat het apparaat minimaal eenmaal per jaar wordt gecontroleerd/onderhouden.
De apparatuur en de bijbehorende materialen dienen te zijn voorzien van een CE markering (afkorting van Conformité Européenne). Dit is een merkteken dat leveranciers
dienen aan te brengen op producten die vallen onder de zogenaamde Nieuwe Aanpak
Richtlijnen. Met het teken geeft de fabrikant of de importeur (bij invoer van buiten de
Europese Economische Ruimte, EER) aan dat het product voldoet aan de wettelijke vereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van de betreffende richtlijn(en).
De leverancier beschikt over een bij de CE-markering behorend certificaat (verklaring
van overeenstemming). Vraag de leverancier naar (een kopie van) dit certificaat bij de
aankoop van een apparaat. Het CE keurmerk zegt echter niets over de effectiviteit van
het apparaat!
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Het CE keurmerk dient aan voorschriften te voldoen. In de linkse afbeelding de verplichte
opmaak van dit keurmerk, rechts de schrijfwijze zoals die op het apparaat en de hulpmiddelen dient voor te komen.

Als u een apparaat in het buitenland koopt (of van een buitenlandse leverancier tijdens
een in Nederland georganiseerde beurs), wordt een mogelijk geschil over deze koop
vrijwel altijd afgehandeld door een buitenlandse rechtbank (de rechtbank die door de
verkoper in de leveringsvoorwaarden wordt genoemd). U dient zich er van bewust te
zijn dat buitenlands recht afwijkt van het Nederlands recht.
Huur van apparatuur
In geval u niet koopt, maar de apparatuur (met bijbehorende materialen) huurt, is het
van belang dat u goede afspraken maakt met de verhuurder. Op hoofdlijnen zijn de bepalingen, als opgenomen onder ‘koop van apparatuur’ ook in geval van huur van toepassing, met name: een goede training en een CE keurmerk op het apparaat en de bijbehorende materialen. Van belang is dat duidelijk moet zijn waarvoor het apparaat mag
worden gebruikt en waarvoor het niet kan worden gebruikt. De verhuurder zal afspraken
met u maken en deze ook schriftelijk vastleggen.
Veel voorkomende bepalingen verbieden de huurder
• De apparatuur aan derden ter gebruik af te staan, te bezwaren, te verhuren, te verkopen of op andere wijze te vervreemden.
• De apparatuur geheel of gedeeltelijk te demonteren.
• Enige reparatiehandeling aan apparatuur uit te voeren of te doen uitvoeren (bij noodzaak van reparatie moet direct contact worden opgenomen met de verhuurder.
Huurder zal vaak niet kunnen eisen dat apparatuur direct wordt vervangen).
• De apparatuur te verplaatsen naar een andere locatie dan het op de huurovereenkomst
vermelde afleveradres, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van verhuurder anders is
overeengekomen.
• Het apparaat anders te gebruiken dan voor het in de huurovereenkomst aangegeven
doel.
• Apparatuur door onbevoegden te laten bedienen. Veel leveranciers eisen dat personen,
die het apparaat gebruiken, in het bezit zijn van het diploma Schoonheidsverzorging en
het diploma Ontharingstechnieken. Tevens dienen de bevoegden getraind te zijn door
de verhuurder in het gebruik van de apparatuur.
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•Z
 onder toestemming van verhuurder de door verhuurder geleverde software op welke
drager dan ook te kopiëren, te doen kopiëren en/of aan derden ter beschikking te
stellen.
• Beschadiging van apparatuur dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder te worden gemeld. De huurder is, tot aan het moment dat apparatuur weer feitelijk door de
verhuurder in ontvangst is genomen, aansprakelijk voor alle schaden aan de apparatuur.
• Huurder wordt geadviseerd een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) af te sluiten, ter dekking van eventuele schade door gebruik van huurder toegebracht aan apparatuur (zie Hoofdstuk 6. Wet- en regelgeving en verzekeringen).
De verhuurder kan het voorbehoud maken dat, in geval van overtreding van de regels volgens de huurovereenkomst, de overeenkomst met onmiddellijke ingang wordt beëindigd.
Maak ook afspraken over wat door verhuurder wordt verzekerd en wat niet, en dus door
de huurder zal moeten worden verzekerd. Over het algemeen zal de apparatuur (met
uitzondering van de meegeleverde beschermbrillen) door de verhuurder verzekerd zijn
tegen diefstal en brandschade. Verhuurder is vaak niet aansprakelijk indien de
tekortkoming van apparatuur het gevolg is van overmacht.
Lees een schriftelijke overeenkomst met de verhuurder, waarin alle bepalingen zijn opgenomen, tevoren goed door. Dan is er later geen misverstand over aansprakelijkheid
en verantwoordelijkheid.
In alle gevallen geldt: let op de staat van onderhoud van de apparatuur en schenk extra
aandacht aan de instellingen.

3.

		

ALGEMENE RICHTLIJNEN

3.1 Bescherming
Het gebruik van IPL/laser apparatuur heeft risico’s voor zowel de beroepsbeoefenaar als voor
de cliënt en kan bij onoordeelkundig gebruik schade veroorzaken. Het is dan ook noodzakelijk dat zij de nodige beschermende maatregelen nemen volgens onderstaand overzicht.
Algemeen:U dient ter bescherming van uzelf en uw cliënt geen minderjarigen toe te
laten in de behandelruimte.
3.1.1 Bescherming van de behandelaar
• (Nitril)Handschoenen
Het verdient aanbeveling altijd handschoenen te dragen tijdens de behandeling, zeker
bij het werken op risicovolle plekken waar een contact met lichaamsvloeistoffen groot
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is (onder andere genitaliën, oksels, bikinilijn). Draag, waar in dit richtsnoer gesproken
wordt over handschoenen, schone (nitril)handschoenen die voldoen aan één de volgende normeringen:
- NEN-EN 374 (beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen)
- NEN-EN 420 (beschermende handschoenen – algemene eisen en beproevingsmethode)
- NEN-EN 455 (medische handschoenen voor eenmalig gebruik).
•M
 ondneusmasker
Om de risico’s en overlast van de rookontwikkeling te verkleinen wordt bij voorkeur
gebruik gemaakt van laserapparatuur met rookafzuiging (binnen twee centimeter van
de plaats waar de rook wordt gevormd). Er zijn ook separate afzuigunits voor rookgassen op de markt, deze zijn uitgevoerd met een drietraps filter (prefilter, koolstoffilter
en ULPA-filter) en kunnen tegelijkertijd met de IPL/laser worden gebruikt. Uit de literatuur blijkt dat (laser)rook een goed transportmedium is voor micro-organismen zoals
het hepatitis b virus. Indien er geen adequate bronafzuiging plaatsvindt van de laserrook, moet er gebruik worden gemaakt van een mondneusmasker van het type FFP-2.
Een goedgekeurd type is herkenbaar omdat hierop de volgende gegevens moeten
staan: EN149: 2001, FFP2 klasse, en het CE merkteken met een viercijferige code.
Mondneusmaskers dienen op de juiste manier gedragen te worden: neus en mond
zijn bedekt en tijdens de behandeling wordt het masker niet aangeraakt.
•W
 erkkleding
Draag witte, of lichte kleur, katoenen werkkleding die wasbaar is op 60 graden. Vermijd
in ieder geval licht ontvlambare kleding en donkergekleurde kleding.
•B
 eschermbril
Draag uitsluitend de bij de apparatuur geleverde beschermbrillen. Dat geldt voor iedereen die in de behandelruimte aanwezig is. Zorg er dus voor dat u voldoende beschermbrillen tot uw beschikking heeft. Let op dat er verschillende brillen nodig zijn voor IPLen laserapparatuur.
•W
 itte stoelhoezen, handdoeken, etc.
Gebruik uitsluitend witte stoelhoezen, handdoeken, etc. (wasbaar op 60 graden).
Donkere, maar ook bijvoorbeeld groene katoen heeft een hoge warmteabsorptie!
Overweeg de behandelstoel te bedekken met een papierrol of met celstof sheets.
•D
 isposables
Gebruik voor elke cliënt nieuwe disposables (als voorbeeld noemen we eenpersoonsverpakkingen gel, wegwerpscheermesjes).
•W
 it kohlpotlood
Gebruik voor het aftekenen van de te behandelen gebieden uitsluitend een wit kohlpotlood.
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•A
 lcohol
In het arbeidsomstandighedenbesluit staan in artikel 4.13 voorwaarden waaraan moet
worden voldaan om met alcohol te werken. Zie hiervoor hoofdstuk 6 Weten regelgeving en verzekeringen in dit richtsnoer.
3.1.2 Bescherming van de cliënt
• Geen donkere / zwarte lingerie
Adviseer uw cliënt om geen donkere / zwarte lingerie, dan wel licht ontvlambare
kleding te dragen tijdens de behandeling. Draagt de cliënt wel donkere lingerie,
dek dit dan afdoende af.
•G
 oggles
Bij behandelingen in het gelaat met
laserapparatuur draagt de cliënt een
100% lichtafsluitende en onbreekbare
goggle van roestvrijstaal, met een niet
reflecterende afwerking aan de buitenkant en met eventuele siliconen ringetjes aan de binnenkant voor gebruikerscomfort.
•T
 andbescherming
Bescherm de tanden van de cliënt, bijvoorbeeld met cotton rolls (zoals gebruikt door
een tandarts) die tevoren vochtig worden gemaakt. Hiervoor kunnen ook opgerolde
hydrofiele gazen worden gebruikt (tevoren nat maken).
Licht en donker
Iedere kleur heeft een zogenoemde warmteabsorptie. Met andere woorden: hoe donkerder de kleur des te meer warmte er wordt opgenomen.
Wanneer een kleur (gekleurd weefsel) licht absorbeert, verandert het licht in thermische
energie (warmte). Hoe meer licht een kleur absorbeert, hoe meer thermische energie
wordt geproduceerd. Zwarte stof absorbeert van alle kleuren van het licht (spectrum)
het meest en is dus warmer dan een witte stof (die het licht reflecteert). De donkere
kleuren van het spectrum (violet, indigo, en groen) reageren vergelijkbaar aan zwart
en zullen de meeste thermische energie produceren wat bij langdurige belichting kan
resulteren in verbranding.
3.2 Persoonlijke hygiëne en hygiënische werkwijze
Voor uitgebreide informatie over persoonlijke hygiëne en een hygiënische werkwijze
verwijzen wij u naar de Code van de Schoonheidsspecialist, editie 4, februari 2009 of
opvolgende versie(s). Hierna volgen de richtlijnen van hygiëne op hoofdlijnen.
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3.2.1 Algemeen
Houd ruimtes en materialen schoon en netjes door
• Opruimen van de hele salon 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 ruimtes van de schoonheidssalon.
• 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 alleen na contact met bloed, pus, wondvocht of ander
besmet materiaal te desinfecteren. In andere gevallen is reiniging alleen voldoende.
• Vóór desinfectie altijd te reinigen.
• De reinigings- en desinfectiemiddelen altijd volgens voorschrift te gebruiken.
3.2.2 Persoonlijke hygiëne van de beroepsbeoefenaar
• U bent preventief gevaccineerd voor hepatitis B.
• Draag altijd schone, bij voorkeur witte, bedrijfskleding tijdens de behandeling.
• Draag tijdens het werk geen ringen, armbanden en polshorloges.
• Uw uiterlijk te verzorgen door:
-K
 ortgeknipte en schone nagels.
- Geen nagellak te dragen.
- Geen kunstnagels te dragen.
- Kort of bijeengebonden haar.
• Bescherm wondjes en andere huidbeschadigingen aan de handen met pleister, ook als
handschoenen worden gedragen.
• Desinfectie van de handen:
Voor handdesinfectie wordt gebruik gemaakt van handalcohol of alcoholgel. Handalcohol of alcoholgel moeten op basis van 70-80% 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 wegwerphanddoekjes. In alle
overige gevallen wordt de voorkeur gegeven aan het gebruik van een handalcohol of
een desinfectans dat 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 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 (zie ook 3.2.3 Reinigen en
desinfecteren):
-V
 oor en na het dragen van handschoenen.

12

-N
 a snuiten van de neus, hoesten, niezen en toiletbezoek, of bij ieder contact
waarbij een besmetting kan optreden (bijvoorbeeld het aannemen van een
telefoon).
•D
 raag handschoenen als:
-D
 e kans bestaat op contact met niet-intacte huid, gevaarlijke stoffen of
besmette materialen
-U
 tijdens de behandeling in contact komt met risicovolle gebieden waar een
contact met lichaamsvloeistoffen groot is (onder andere genitaliën, oksels,
bikinilijn).
3.2.3 Reinigen en desinfecteren
Desinfecteren zonder reinigen heeft geen zin, oftewel er zal altijd eerst (huishoudelijk)
dienen te worden gereinigd alvorens er kan worden gedesinfecteerd. Zie ook hoofdstuk
5. Reiniging en desinfectie.
3.3. Gedragscode en leeftijden
Bij behandelingen met IPL/laser apparatuur is een aantal gedragsregels van belang:
• Laat iedere cliënt een informed consent invullen (zie bijlage 7.4). Op dit formulier geeft
de cliënt aan dat hij/zij is geïnformeerd en toestemming geeft voor de behandeling.
• In geval van behandeling van cliënten jonger dan 16 jaar moet eerst overleg worden
gevoerd met de wettig vertegenwoordiger van de cliënt en is een handtekening van die
vertegenwoordiger op het informed consent noodzakelijk, vergezeld van een kopie van
zijn/haar legitimatiebewijs.
Voor meisjes geldt dat zij maandelijks moeten menstrueren alvorens er kan worden
behandeld, omdat het haargroeipatroon dan ontwikkeld is.
• Vraag altijd naar een legitimatiebewijs als u twijfelt aan de leeftijd van een cliënt.
• Spreek goed met de cliënt door waarom hij/zij een behandeling met IPL/laser apparatuur wenst en geef aan wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. Aan de cliënt moet
schriftelijke informatie worden uitgereikt (zie bijlagen in Hoofdstuk 7).
• Start de behandeling niet als een cliënt (nog) twijfelt. Geef cliënten altijd de gelegenheid om de beslissing over een behandeling weloverwogen te nemen.
• Als een cliënt het informed consent niet heeft ingevuld en ondertekend, mag bij de
cliënt geen behandeling worden uitgevoerd.
• De cliënt ontvangt een kopie van het ingevulde en ondertekende informed consent en
de behandelaar bewaart zijn exemplaar hiervan, vergezeld van het intakeformulier en
het behandeloverzicht, tenminste twee jaar in zijn/haar administratie. Alle formulieren
zijn alleen ter inzage voor de behandelaar en de cliënt.
Indien de behandelaar een werknemer is, is de werkgever/eigenaar verantwoordelijk
voor de juiste archivering van de formulieren.
• Behandel geen cliënten die onder invloed zijn van alcohol of drugs.
• De behandelaar beschikt over voldoende kennis van bedrijfshulpverlening om in geval
van een calamiteit adequaat te kunnen optreden.
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• Respecteer de rustperiodes tussen behandelingen zoals beschreven in Hoofdstuk 4.
In het voorafgaande is gekozen voor een leeftijd van 16 jaar. Wettelijk gezien is de leeftijd 18 jaar, maar omdat in de aanpalende richtlijnen (permanente make-up, tatoeage
en piercing) wordt uitgegaan van 16 jaar, is dat in dit richtsnoer ook aangehouden.
3.4 Pijnstilling
Op verzoek van de cliënt kan een pijnstilling worden toegepast. Het is echter de vraag of
pijnstilling werkt: afhankelijk van de pijngrens van de cliënt is de pijnprikkel tijdens de
behandeling vaak groter dan de verdoving. Denk ook aan de ‘natuurlijke pijnbestrijder’
endorfine, die het lichaam aanmaakt bij een pijnmoment en maak daar gebruik van. De
eerste handeling zal een grotere pijnprikkel geven dan de daaropvolgende handelingen.
Begin bij een behandeling in het gelaat bijvoorbeeld eerst op de kin en vervolgens de bovenlip. Werk daarbij van buiten naar binnen (van minst gevoelige plek naar gevoelige plek).
Als u een vorm van verdoving wilt toepassen, is het van groot belang dat u rekening
houdt met de onderstaande regels en normen.
Het uitvoeren van behandelingen met IPL/laser apparatuur is geen medische handeling,
het toedienen van pijnstilling wel. De toepassing van pijnstilling is dan ook gebonden aan
wettelijke eisen.
Lokale anaesthetica, bijvoorbeeld Lidocaïne (Xylocaïne®) in de vorm van injecties, spray,
crème, druppels of pleister, zijn geneesmiddelen die uitsluitend op recept afgeleverd
mogen worden door een apotheker. Recepten mogen uitsluitend worden voorgeschreven door een arts die daarvoor op individuele gronden een indicatie moet stellen bij een
cliënt. Dit betekent concreet:
• I njecties mogen niet gegeven worden door mensen die daarvoor niet bevoegd én
bekwaam zijn (Wet BIG, art. 36, 5e lid).
•B
 ehandelaars mogen geen lokale anaesthetica importeren, hebben of bewaren ten
behoeve van toepassing bij hun cliënten (Geneesmiddelenwet, art. 40, lid 1 en 2).
•A
 ls een cliënt ten behoeve van de behandeling lokale anaesthesie wil, dan is dat
uitsluitend mogelijk indien een arts lidocaïne/prilocaïne (Emla®) crème of pleister of
Xylocaïne® spray voorschrijft (Geneesmiddelenwet, art. 61, lid 1).
• De cliënt kan het middel dan voor eigen gebruik meenemen naar de behandelaar dan
wel thuis de crème of pleister al aanbrengen. De behandelaar handelt dan als volgt:
- Lees goed de gebruiksaanwijzing.
- Laat de zalf ca. 20 minuten intrekken.
- Verwijder daarna de zalf.
- Desinfecteer de huid met een huiddesinfectans.
- Start de behandeling.
Let op: Er mag niet worden behandeld terwijl de zalf nog op de huid zit.
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-A
 ls een cliënt ten behoeve van een behandeling pijnstilling wil dan is dit ook
mogelijk met behulp van vrij verkrijgbare middelen als paracetamol, ibuprofen of koudspray. Bij alle toepassingen van geneesmiddelen geldt dat men in
het algemeen terughoudend dient te zijn met het toedienen ervan. Gebruik
bij voorkeur geen middelen die acetylsalicylzuur bevatten (aspirine, acetosal,
alka-seltzer, ascal) omdat deze een bloedverdunnende werking hebben en van
invloed kunnen zijn op het genezingsproces/nabehandeling.
Koudspray werkt zeer oppervlakkig en heeft weinig effect. Indien het te dicht op de
huid of te veel wordt gebruikt kunnen er vriesblaren (vergelijkbaar met brandblaren)
ontstaan. Als een vriesblaar wordt behandeld kan dit ontstoken raken. Gebruik de spray
bovendien in geen geval in het gezicht.
3.5 Huidtypen
Bepaling van het huidtype volgens de Fitzpatrick Classificatie
De Fitzpatrick Classificatie kent 6 huidtypen. Hieronder een overzicht van deze huidtypen:
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 (Mediterraans).
Huidtype V:
Donkere huid, donker tot zwart haar, donkere ogen (bijvoorbeeld Aziatisch).
Huidtype VI:
Zeer donkere huid, zwart haar, donkere ogen (Negroïde).
Deze indeling van huidtypen wordt gebruikt voor een verscheidenheid aan medische en
cosmetische toepassingen, met name IPL/laser behandelingen. Degenen met een hoger
niveau huidtype, zoals het huidtype V-VI, zijn meestal gevoelig voor een overactieve
productie van melanine volgende op behandelingen met IPL/laser apparatuur.
Daarom wordt behandeling van mensen met een huidtype V-VI alleen uitgevoerd door
behandelaars die zeer ervaren zijn met deze huidtypen en met de daartoe geschikte
apparatuur (longpulse en directcooling). Voor alle huidtypen geldt: niet ‘op het oog’
bepalen. Gebruik de hierboven genoemde classificatie van Fitzpatrick.
Aan de hand van de volgende vragen, in te vullen door de cliënt, kan eenvoudig het
huidtype worden bepaald. Het is van belang dat de behandelaar de score vaststelt en
daarmee het huidtype van de cliënt bepaalt.
Leg het huidtype vast in het dossier van de cliënt en houdt daar rekening mee bij de
behandelingen. Zie hiervoor hoofdstuk 4. Werkwijze voor, tijdens en na de behandeling.
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A. Erfelijke aanleg:						
Tel de punten
Wat is de kleur van uw ogen?
Lichtblauw, lichtgrijs of lichtgroen		
0
				
Blauw, grijs of groen			
1
				
Lichtbruin				
2
				
Donkerbruin				
3
				
Bruin-zwart				
4
Wat is de (natuurlijke) kleur van
uw haar?			
				
				
				

Rossig-rood				
Blond					
Kastanje of donkerblond			
Bruin / donkerbruin			
Zwart					

0
1
2
3
4

Wat is de kleur van uw huid als u
nog niet in de zon bent geweest?
				
				
				

Rossig					
Zeer blank				
Blank met een beige tint			
Licht bruin				
Donker bruin				

0
1		
2		
3
4

Hoeveel sproeten heeft u als uw huid Veel					
nog niet in de zon is geweest?
Redelijk veel				
				
Weinig					
				
Een enkele				
				
Geen					
Totaal van de punten: A. Erfelijke aanleg			

0
1
2
3
4
..................

B. Ervaringen met zonnebaden
Wat gebeurt er met uw huid bij
langdurig zonnen als u zich niet
of onvoldoende beschermt?
				
				
Hoe bruin wordt u ten opzichte
van andere mensen?		
				
				
				

(ook hoogtezon):		
Tel de punten
Mijn huid wordt pijnlijk rood		
0
Ik krijg soms blaren en/of uitslag		
1
Mijn huid wordt knalrood			
2
Mijn huid wordt een beetje rood		
3
Mijn huid wordt niet rood			
4
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik

word nooit bruin			
krijg na enige tijd een beetje kleur
word na enige tijd bruin			
word vrij snel bruin			
word heel snel bruin			

Wordt u direct na het zonnen bruin? Nooit					
				
Nauwelijks				
				
Soms					
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0
1
2
3
4
0
1
2

				
Vaak					
				
Altijd					
Hoe reageert uw gezicht op de zon? Erg gevoelig				
				
Gevoelig					
				
Normaal					
				
Kan er goed tegen			
				
Nooit last				
Totaal van de punten: B. Ervaringen met zonnebaden

3
4
0
1
2
3
4
..................

C. De gewoonte van het zonnebaden:				
Tel de punten
Moment van de laatste blootstelling Meer dan drie maanden geleden		
0
aan de zon?			
2 tot 3 maanden geleden			
1
				
1 tot 2 maanden geleden			
2
				
Minder dan een maand geleden		
3
				
Minder dan twee weken geleden		
4
Is het te behandelen gebied daarbij Nooit					
blootgesteld aan de zon?		
Nauwelijks				
				
Soms					
				
Vaak					
				
Altijd					
Totaal van de punten: C. De gewoonte van zonnebaden

0
1
2
3
4
..................

De uitkomst van de test (totaal van A, B en C) ligt tussen de 0 en 40 punten en aan de
hand hiervan kan de huid worden ingedeeld in 6 huidtypen:
0 t/m 7 punten		
huidtype 1
8 t/m 16 punten
huidtype 2
17 t/m 25 punten		
huidtype 3
26 t/m 30 punten		
huidtype 4
Meer dan 30 punten
huidtype 5 of 6
3.6 Contra-indicaties
Algemene stelregel is dat er gewerkt wordt op een gezonde en intacte huid. Bij pigmentatie of huidafwijkingen in het te behandelen gebied geldt: kijk kritisch naar de status
van de plek, werk eromheen. NOOIT op de huidafwijking zelf werken.
Bij twijfel of een behandeling kan worden uitgevoerd, adviseren wij altijd een arts te
raadplegen. Er is een aantal redenen of omstandigheden om een behandeling niet uit
te voeren dan wel uit te stellen. We noemen hier een aantal absolute contra-indicaties,
waarbij een behandeling absoluut niet mag worden uitgevoerd en vervolgens relatieve
contra-indicaties die aanleiding zijn om een behandeling uit te stellen.
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Absolute contra-indicaties *
• Alle lichtdermatosen (een allergie aan de zon, lichtdermatose, kan optreden bij de
minste blootstelling aan de zon of intensief licht).
• Epilepsie (in verband met de lichtflitsen bij IPL behandelingen).
• Huidkanker, chemotherapie (tenzij de cliënt overleg heeft gevoerd met de behandelende dermatoloog / oncoloog en schriftelijk toestemming heeft gekregen) en uitbehandelde kankerleasies.
• Keloïd vorming.
• Keratose solare.
• Koorts.
• Neavus pigmentosus.
• Tierfellnaevus: risico maligniteit.
• Tumoren.
• Permanente make-up, tatoeages. De gebieden waar permanente make-up en/of
tatoeages zijn aangebracht mogen niet worden behandeld.
• Pacemaker of inwendige defibrillator.
• Auto-immuunziekten.
Relatieve contra-indicaties *
• Medicijngebruik, bijvoorbeeld antibiotica tetracycline, anticoagulantia, cytostatica,
psoralenen, roaccutane (in verband met lichtgevoeligheid). De zogenoemde halfwaardetijd, de tijd dat medicijnen in het lichaam blijven, verschilt per medicijn. Wacht
daarom 24-48 uur met behandelen nadat het medicijn voor het laatst is ingenomen.
• Dermatosen: psoriasis, eczeem. Als de huidafwijking actief is: niet behandelen.
• Diabetes mellitus in verband met slechte wondgenezing en het risico van infecties.
• Ontstekingen: kunnen pas worden behandeld als ze verdwenen zijn. De ontsteking kan
onnodig geïrriteerd raken met/door warmte.
• Zwangerschap en borstvoeding: tijdens zwangerschap niet behandelen. Theoretisch kan
het licht niet bij de vrucht/kindje komen, maar er bestaat een mogelijkheid dat u in de
verantwoordelijkheid wordt betrokken indien er complicaties optreden. De hormoonhuishouding is verstoord en de behandeling kan pas plaatsvinden 3 maanden na de
bevalling. Als de cliënt borstvoeding heeft gegeven, kan men de cliënt pas behandelen
als deze minimaal 3 maanden met het geven van borstvoeding is gestopt.
• Minder dan 5 weken geleden: zon, zonnebank en/of zelfbruiningsmiddelen.
• Cytostatica: celdeling remmende stoffen worden gegeven bij bijvoorbeeld huidtumoren
en ernstige psoriasis. Bij gebruik van dit soort medicatie niet behandelen ter voorkoming van onnodige irritatie. Wacht tot de cliënt is genezen.
• Psoralenen: plantaardige stoffen die in combinatie met licht (onder andere de zon) lichtgevoeligheid kunnen veroorzaken waardoor pigmentverschuivingen kunnen ontstaan.
*B
 ovengenoemde (absolute en relatieve) contra-indicaties zijn een opsomming van de
meest belangrijke op het moment van het vervaardigen van dit richtsnoer. Deze lijst is
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onderhevig aan veranderingen en derhalve niet limitatief. Let ook op de door de leverancier aangegeven toepassingen van het apparaat.
3.7 Brandwondenpreventie
In geval van brandwonden:
				
				

- Preventieve maatregelen.
- Handelen volgens protocol.
- Doorverwijzen.

Wat is een brandwond?
Een brandwond is een necrose van de huid tengevolge van inwerking van warmte, elektriciteit, bevriezing, of door chemische stoffen. Afhankelijk van de diepte van de brandwond onderscheiden we 1e, 2e, 3e en 4e graads verbrandingen. Naast de diepte van de
brandwond is ook de locatie, de uitgebreidheid van de wond en de conditie van de patiënt
van belang. De hieronder beschreven 1e en 2e graadverbrandingen kunnen voorkomen bij
behandelingen met IPL/laser apparatuur.
1e graadverbranding
Dit is eigenlijk geen echte wond, omdat er geen verbreking is van de continuïteit van het
weefsel. Alleen de opperhuid is aangedaan. De huid reageert wel met een ontstekingsreactie:
• Roodheid door vasodilatatie (uitzetten van bloedvaten).
• Zwelling, oedeem door onderhuids plasmaverlies.
• Pijn.
Er zijn geen blaren. In 2 tot maximaal 5 dagen treedt er spontane genezing op, zonder
littekenvorming. Er is geen gevaar voor infectie.
2e graadverbranding
Hier wordt onderscheid gemaakt tussen een oppervlakkige en een diepe verbranding:
• 2e graad oppervlakkig dermale laesie.
De huid is rood en zeer pijnlijk, soms ontstaan er blaren. Er is een positieve capillaire
refill, de haarvaten vullen zich meteen weer met bloed nadat ze zijn leeggedrukt. Dit is
een aanwijzing voor de doorgankelijkheid van de capillairen. Er is pijn bij de pinpriktest.
Dit wil zeggen dat de zenuwuiteinden nog intact zijn. De wonden genezen spontaan
binnen 10 tot 14 dagen en laten geen littekens achter (primaire wondgenezing). Blaren
kunnen als ze stuk gaan infectiegevaar geven.
• 2e graad diepe dermale laesie.
De huid is niet egaal rood, maar met dof of glanzende gebieden die wit tot grijs van
kleur zijn. Weinig blaarvorming. De capillaire refill zal trager zijn en de pijn is verminderd. In de wondbodem zijn alleen rond de talg-, zweetklieren en de haarzakjes
epitheeleilandjes waaruit genezing kan plaatsvinden. Deze wond zal trager genezen,
ca. 3 tot 4 weken. Na genezing kan de huid dunner zijn en van een slechtere kwaliteit.
Er is een grote kans op infectie.
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3e graadverbranding
Alle huidlagen tot in de subcutis zijn beschadigd. De huid is zwart, perkamentachtig (of
wit bij een chemisch product). Er is geen pijn, omdat de zenuwuiteinden verbrand zijn en
er is geen capillaire refill (de kleur van de huid verandert niet bij druk). Re-epithalisatie
kan alleen optreden vanuit de wondranden. Wonden met een diameter groter dan 2,5 cm
moeten daarom van een transplantaat worden voorzien.
4e graadverbranding
De necrose reikt tot in de dieper gelegen structuren, facie, spieren, pezen en /of bot.
Welke brandwonden kunnen worden veroorzaakt en hoe gebeurt dat dan?
Uitgangspunt is dat u verstandig met de apparatuur omgaat, rekening houdt met de
tijdens de intake verkregen gegevens (proefpulsen), het huidtype en een juiste instelling
van de apparatuur. Maar wat kan er misgaan?
1. H
 et melanine (pigment) van de huid kan te veel verwarmd worden.
Oorzaak: het huidtype is niet goed ingeschat of de huid is te bruin geworden door de
zon, het gebruik van de zonnebank en/of zelfbruiningsmiddelen. De melaninekorrels in
de basale laag van de epidermis bepalen de kleur van de huid. Dieper dan de basale
laag van de epidermis zal de verbranding niet gaan.
2. P
 igment van de haar is te veel verwarmd.
Als het haar donker en dik is en/of dicht bij elkaar ligt, kan er te veel warmte ontstaan. We herkennen dit meestal aan een heftige carbonisatie. Het haarzakje ligt in
de epidermis en in de dermis, waardoor u niet meer dan een 2e graads brandwond
kunt veroorzaken.
3. Debris

(afval) op de kop van de IPL/laser apparatuur.
Wanneer de kop tussendoor niet schoon gemaakt wordt kunnen er resten haar aan de
kop plakken die op de huid worden afgedrukt en zodoende een oppervlakkige verbranding veroorzaken.
In de praktijk kunt u dus te maken krijgen met 1e en 2e graadverbrandingen.
In alle gevallen van verbranding of twijfel verwijst u de cliënt door naar de
huisarts
Wanneer u in de praktijk al ziet dat het niet helemaal goed is gegaan, dan brengt u de
cliënt hier altijd van op de hoogte.
Handelwijze:
•K
 oelen 5 tot 15 minuten met coolpads, compressen of met lauw stromend water
• I nspecteer de huid om de minuut.
U kunt vooral aan de kleur van de huid zien wat er aan de hand is: bij een egaal rode
huid en veel pijn en capillaire refill is de schade beperkt.
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Als de huid dof wit of grijze plekken laat zien en de capillaire refill is vertraagd, bestaat er
een grote kans dat de huid stuk gaat.
Handelwijze:
• Koelen 5 tot 15 minuten met coolpads, compressen of met lauw stromend water
• Bij blaarvorming blaar niet doorprikken
• Verwijs de cliënt zo snel mogelijk door naar de huisarts.
Als de cliënt belt met een klacht, dan nodigt u hem/haar uit ernaar te kijken. Verder kunt
u vragen hoe de huid eruit ziet. In geval van twijfel verwijst u de cliënt altijd naar de
huisarts.

4. 		

WERKWIJZE VOOR, TIJDENS
EN NA DE BEHANDELING

De wijze waarop voor, tijdens en na een behandeling met IPL/laser apparatuur wordt
gewerkt is van wezenlijk belang voor een veilig en goed resultaat. In het onderstaande
hoofdstuk wordt dit nader uitgewerkt. Wij adviseren om deze werkwijze als een vast
protocol te doorlopen bij alle behandelingen met IPL/laser apparatuur. Voordat wij het
protocol beschrijven, volgen eerst wat algemene aandachtspunten.
Algemene aandachtspunten voor IPL/laser behandelingen
• Houd met elke nieuwe cliënt een intakegesprek.
• Neem samen met de cliënt het informed consent door en informeer of de cliënt alle
informatie goed heeft begrepen.
• Begin nooit met een behandeling als het informed consent niet is ondertekend.
• Om te bepalen of een behandeling succesvol kan zijn, kunt u een haar uit het te behandelen gebied verwijderen en op een witte ondergrond bekijken en behandelen. De kleur
van de wortel van de haar bepaalt of de behandeling succesvol is. Hoe donkerder de
haarwortel, des te succesvoller de behandeling.
• Noteer in het behandelplan de werkwijze en de instelling van het apparaat. Blijf deze
controleren en stel evt. waar nodig bij.
• Als de cliënt voor een tweede of opvolgende behandeling komt, informeer dan of er
veranderingen zijn opgetreden (in zongedrag/gebruik zelfbruiningsmiddelen, medicijnen, zwangerschap) die van belang zijn voor de behandeling en die eventueel een
contra-indicatie (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 3.6) kunnen zijn.
• Werk alleen op intacte huid. Houd u aan de restricties van de huidtypen en de beperking die een huidtype oplegt.
• Maak proefpulsen, als de huid niet afwijkend reageert, kunt u de behandeling voortzetten
• Voor die apparaten waarbij de behandeling van de donkere huid mogelijk is: bij huidtypen 5 en 6, na de testbehandeling 3 à 4 weken wachten in verband met mogelijke
pigmentverschuivingen, depigmentering en controle van de stabiliteit van de huid.
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•S
 ommige apparaten hebben een gekoelde kop. Is dat niet het geval, dan dient een
alternatieve koelmethode gebruikt te worden (koelrollers, gel etc.).
• Bij het plaatsen van een nieuwe IPL-lamp:
- Let op de instellingen, stel deze eventueel lager in dan voor de cliënt normaal
van toepassing is.
- Maak een proefpuls.
• Als de apparatuur niet in staat is bepaalde huidtypen te behandelen, doe dat dan ook niet.
4.1 Behandelingsprotocol
Werkwijze:
1. R
 einig zorgvuldig de handen met water en vloeibare zeep uit een dispenser en droog
de handen af met wegwerp handdoekjes of desinfecteer de handen met handalcohol.
2. R
 einig na iedere cliënt de kop van het apparaat met een reinigingsvloeistof en tijdens
de behandeling als deze vervuild is. Desinfecteer met alcohol. Voor specificaties van
alcohol zie hoofdstuk 6.
3. L
 eg alle benodigde materialen binnen handbereik klaar, inclusief het intakeformulier
en het behandelplan.
4. Z
 org dat de behandelruimte is gesloten en voorkom dat derden de ruimte kunnen
binnenlopen. Laat geen kinderen toe in de behandelruimte.
5. L
 aat de cliënt plaatsnemen op de behandelstoel.
6. C
 ontroleer en verifieer de instellingen van de apparatuur.
7. C
 ontroleer of de huid van het te behandelen gebied intact is. Als dit niet zo is, zie
dan af van de behandeling.
8. D
 raag (nitril)handschoenen.
9. S
 cheer zonodig het te behandelen gebied. Gebruik voor het scheren van de huid
uitsluitend wegwerpscheermesjes (per cliënt te vervangen). Verwijder de achtergebleven haren van de huid.
10. I ndien de cliënt dat niet in de thuissituatie heeft gedaan, het te behandelen gebied
goed reinigen (bijvoorbeeld: make-up in het gelaat, deodorant in de oksel, bikinilijn,
genitaliën).
11. D
 esinfecteer de huid van het te behandelen gebied met een huiddesinfectans. Kijk
op de verpakking hoe lang de huiddesinfectans moet inwerken en hou deze inwerktijd
strikt aan. Wacht in ieder geval tot de huid droog is. De huiddesinfectans moet voorzien zijn van een RVG-nummer.
12. B
 reng indien gewenst én toegestaan (zie onder 3.4) pijnstilling aan volgens de
gebruiksaanwijzing op de verpakking.
13. V
 erwijder, indien een verdovend middel wordt gebruikt, het middel zorgvuldig met
een tissue en desinfecteer de huid opnieuw met een huiddesinfectans.
14. T
 eken (indien gewenst) het te behandelen gebied af met een wit kohlpotlood.
15. B
 escherm uzelf, de cliënt, en eventueel anderen die in de behandelruimte aanwezig
zijn, door het dragen van een beschermbril. Zie hiervoor ook hoofdstuk 3.1.
16. B
 egin met de behandeling. Werk rustig en geconcentreerd.
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17. K
 oelen tijdens de behandeling is van groot belang. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld
koelrollers, gels, etc.
18. V
 erzorg het behandelde gebied onder andere door goed na te koelen.
Koelen na de behandeling is essentieel.
19. T
 rek na de behandeling de handschoenen binnenste buiten uit en gooi deze weg.
Reinig of desinfecteer de handen.
20. I n geval van pijn of rode huid als gevolg van te veel warmte, handel als beschreven
in hoofdstuk 3, paragraaf 3.7.
21. R
 ond de behandeling zorgvuldig af.
4.2 Werkwijze na de behandeling
Aan de cliënt moet een schriftelijke nazorginstructie worden meegegeven over het
verzorgen van het gebied dat is behandeld. Het is belangrijk dat de instructies nauwkeurig door de cliënt worden opgevolgd. In de instructie moet onder andere staan:
• Hoe het behandelde gebied moet worden verzorgd.
• Wat men gedurende de genezing achterwege dient te laten.
• Dat men bij huidreacties primair contact moet opnemen met de behandelaar.
Het is niet toegestaan dat de behandelaar bij de cliënt met klachten zelf gaat dokteren.
De behandeling met IPL/laser apparatuur is geen heelkundige handeling, maar dat is het
handelen bij mogelijke complicaties tijdens of na het aanbrengen wel. De cliënt moet zich
in zo’n geval, voor zover dat noodzakelijk is, altijd wenden tot een arts (Wet BIG, art. 36,
1e lid).
Geef adequate nazorg en zorg voor een oplossing als u (de behandelaar) ziek of met
vakantie bent. Regel vervanging zodat de cliënt in voorkomend geval altijd een aanspreekpunt heeft in geval er iets aan de hand mocht zijn.
4.3 Adviezen voor de thuisbehandeling
Geef de cliënt schriftelijk adviezen mee voor de thuisbehandeling. Van belang zijn:
• Bij roodheid: blijven koelen bijvoorbeeld met koude compressen of ijsklontjes.
• Gedurende 24 uur na de behandeling: niet wassen met water en zeep.
• Geen make-up of camouflage gebruik omdat dit tot irritaties en zelfs tot ontstekingen
kan leiden.
• Niet in de zon of onder de zonnebank en/of geen zelfbruiningsmiddelen gebruiken tot
6 weken na de behandeling. Zon en/of UV-straling kan leiden tot pigmentverschuivingen.
• Geen blootstelling aan overmatige warmte of gebruikmaking van sauna tot 48 uur na de
behandeling. Door overmatige warmte kunnen irritaties en zelfs ontstekingen ontstaan.
• Niet aankomen of pulken. Vuil onder de nagels geeft ontstekingen.
Allergiën
Een allergie manifesteert zich vaak niet de eerste keer dat men in aanraking komt met
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een bepaalde stof. Pas na meerdere malen in contact te zijn geweest met een bepaalde
stof vertoont het lichaam een allergische reactie. Het is dus niet zo dat iemand die nog
nooit een allergische reactie heeft gehad, op bijvoorbeeld een verdovende crème, risicoloos behandeld kan worden. Dat is ook de reden dat vóór de behandeling een informed
consent moet zijn ingevuld waarin onder andere wordt gevraagd of men bekend is met
mogelijke allergieën / allergische reacties. Reageer in voorkomend geval adequaat en
bel, afhankelijk van de ernst van de reactie, 112.

5.

		

REINIGING EN DESINFECTIE

Ter voorkoming van besmetting met micro-organismen, moeten de handen, instrumenten
en de omgeving zorgvuldig worden gereinigd. Met name het reinigen van instrumenten
die met de beschadigde huid in contact komen, vraagt extra inspanning. In dit hoofdstuk
wordt het reinigen nader uitgewerkt.
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 microorganismen worden gedood, of tot aanvaardbare aantallen worden teruggebracht. In de praktijk komt het er op neer dat 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.
*H
 uishoudchloor (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 desinfectiemiddel. Middelen zoals Dettol en Lysol
mogen 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.
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Voorzorgsmaatregelen
• Wees voorzichtig met huidbeschadigingen aan uw eigen huid.
• Draag bij het reinigen huishoudhandschoenen.
• Meng het reinigingsmiddel niet met andere middelen. Huishoudelijk reinigen is in vrijwel alle gevallen voldoende.
• Gebruik geen geprepareerde alcoholdoekjes, maar gebruik alcohol 70-80% uit een fles
en een schone tissue. Het alcoholpercentage in geprepareerde alcoholdoekjes vermindert na verloop van tijd.
• Let bij de toepassing van alcohol op het brandgevaar.
De apparatuur
• De kop van het IPL/laser apparaat reinigt u na iedere behandeling met reinigingsvloeistof en tijdens de behandeling als deze vervuild is. Desinfecteer daarna met alcohol.
Voor specificaties van alcohol zie hoofdstuk 6.
• Berg de apparatuur op een schone en droge plek op als u die niet gebruikt.
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.
-D
 esinfecteer ‘on the spot’ (= op de plek waar het bloed of andere lichaamsvloeistoffen zitten) met een ruime hoeveelheid alcohol 70-80% en laat de
alcohol aan de lucht drogen.
• Maak vloeren en wanden etc. van de studio met een huishoudelijk reinigingsmiddel
schoon (zo vaak als nodig om zichtbaar vuil te verwijderen). Laat de vloer goed drogen
alvorens deze te betreden.
Zie voor de overige regelgeving inzake alcohol en desinfecteermiddelen hoofdstuk 6.
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 graden) 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.
•W
 as het wasgoed met een totaalwasmiddel (dus geen fijnwasmiddel of een wasmiddel voor
speciale kleuren). Een wastemperatuur van 60 graden 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.
• Direct na wassen het wasgoed uithangen om te drogen.
• Direct na wassen zo mogelijk het wasgoed drogen in een wasdroger.

25

6.		

WET- EN REGELGEVING EN VERZEKERINGEN

6.1 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. Het is van groot belang hiervoor een WA-verzekering af
te sluiten, inclusief het beroepsmatig handelen met IPL/laser apparatuur.
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 Privacy bescherming.
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.
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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. Werk samen aan een passende oplossing, ook als dat betekent dat u (een deel) van
de behandelprijs terug moet betalen.
In geval een geschil zo niet kan worden opgelost en de onderneming in de schoonheidsverzorging lid is van ANBOS – en daarmee automatisch aangesloten bij de Stichting
Geschillencommissie Consumentenzaken te Den Haag – wijs de cliënt dan op de mogelijkheid daar een klacht in te dienen. 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.
Alcohol
Het arbeidsomstandighedenbesluit omschrijft in artikel 4.13 voorwaarden waaraan moet
worden voldaan om met alcohol te werken.
Met de voorwaarden wordt een aantal maatregelen gegeven die tot doel hebben het gebruik van alcohol – en daarmee ook de risico’s - zo veel mogelijk te beperken.
Er moet worden bepaald bij welke arbeid alcohol wordt gebruikt, en welke maatregelen
zijn genomen om blootstelling te voorkomen of te beperken door:
• Instructie en voorlichting aan diegenen die met alcohol werken.
• Beperking van het gebruik tot strikt noodzakelijk.
• Om overmatige verdamping te voorkomen:
- Gebruik van knijpflacons met spuitmond en afsluitbare desinfectiebakken.
-G
 ebruik van tissues bij desinfectie van oppervlakken (deze mogen nooit groter
zijn dan 0,5 m2)
• Goede ventilatie.
• Het gebruik van nitril handschoenen als persoonlijk beschermingsmiddel bij mogelijk
contact met alcohol.
• Handalcohol dient alleen en uitsluitend gebruikt te worden voor de handen van de
behandelaar en niet als desinfectiemiddel voor de huid van de te behandelen cliënt.
Desinfectiemiddelen met een CE-markering
Onder de Wet op de medische hulpmiddelen vallen alle desinfectiemiddelen die
gebruikt worden bij een specifiek medisch hulpmiddel of bij een groep medische
hulpmiddelen. Omdat ze expliciet bestemd zijn voor zo’n specifiek medisch hulpmiddel mogen ze dus niet gebruikt worden voor andere doeleinden, ook al zou het
betreffende desinfectiemiddel daar wel geschikt voor zijn. De reden hiervoor is dat
een desinfectiemiddel met een CE-markering geen toelating voor dat doel heeft
gekregen op de Nederlandse markt.
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Bij medische apparatuur, wat voorzien is van een CE keurmerk, mag de fabrikant voorschrijven waarmee gedesinfecteerd moet worden en dat middel moet dan ook van een
CE merk voorzien zijn.
Alle biociden moeten een toelating gaan krijgen van het College voor de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctbg). Alcohol 70-80% was altijd vrijgesteld
vanwege haar onomstreden werking, maar moet sinds 15 september 2009 ook zijn
aangemeld voor toelating. Na 15 september 2009 mogen er alleen nog maar biociden
(alcohol 70-80%, chloor etc.) worden gebruikt als het middel op de ‘conceptlijst aangemelde biociden’ staat of inmiddels een N-nummer heeft. Op de website van Ctgb
(www.ctgb.nl) is op de ‘conceptlijst aangemelde biociden’ te zien of een middel is aangemeld. Zonder wettelijke toelating (of aanmelding voor toelating) van het Ctgb worden
biociden niet langer op de markt toegelaten en zijn ze niet langer verkrijgbaar! Fabrikanten en leveranciers hadden tot 15 september 2009 om hun biociden aan te melden
bij het Ctgb. Het ministerie van VROM stelt op basis van de aangemelde biociden een
definitieve lijst vast. De inspectiediensten zullen onverkort niet-vermelde biociden zonder
een Ctgb-toelating van de markt halen (bron: Ctgb).
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, moeten deze door u zo snel mogelijk hersteld worden. In de Risico Inventarisatie
en 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.
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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.
• 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 drink voldoende. 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 graden, 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 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 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.
6.2 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
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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. In het kader van dit richtsnoer dient de polis expliciet te noemen dat het
(be)handelen met gebruik van IPL/laser apparatuur is begrepen in de verzekering.
Indien u personeel in dienst heeft, dient u die mee te verzekeren op de polis. Hou 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.
Rechtsbijstandverzekering
Indien er een geschil ontstaat met uw cliënt kan dat aanleiding geven tot een discussie
waarbij u juridische bijstand nodig heeft. De kosten hiervan kunnen bijzonder hoog zijn.
Het risico op een geschil neemt toe naarmate u zich verder specialiseert in meer risicovolle behandelingen. Sluit een verzekering voor de kosten van juridische bijstand.
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7.

BIJLAGEN

In deze bijlagen willen we de informatie omtrent de behandeling splitsen in 4 gedeelten:
7.1 Algemene informatie aan de cliënt over de behandeling
7.2 Behandeladviezen voor een IPL/laser behandeling tegen overbeharing
7.3 Intakeformulier
7.4 Informed Consent
7.5 Behandeloverzicht
U kunt deze informatie in uw praktijk gebruiken door de cliënt een kopie van deze formulieren te overhandigen. Deze formulieren kunt u downloaden op de site van ANBOS:
www.anbos.nl/richtsnoer
7.1 Algemene informatie aan de cliënt over de behandeling
Het licht van de IPL/laser apparatuur wordt geabsorbeerd door de melanine (verzamelnaam voor pigment) in het haar en de electromagnetische energie geeft zoveel warmte
dat het de matrix, papil en bulbus vernietigt. De melanine van het haar zorgt voor de
geleiding van die warmte naar de wortel. Derhalve moet er altijd voldoende pigment in
het haar aanwezig zijn. Haar met onvoldoende pigment is niet voldoende te behandelen.
Wanneer de kiemcellen in de bulbus opgewarmd zijn tot minimaal 60 tot 70 graden, zal
het haar compleet met de wortel loslaten van de voedingsbodem. Gemiddeld duurt het
uitvallen van het haar twee tot vier weken. Het lijkt daarom net alsof de haar doorgroeit
en er niets is gebeurd.
Het haar heeft drie groeifases
• De actieve (anagene) fase.
• De overgangsfase (katagene fase).
• De rustfase (telogene fase).
De duur van iedere groeifase is afhankelijk van het lichaamsgebied. De IPL/laser apparatuur kan alleen haar in de actieve groeifase elimineren. Slechts een deel van al het
zichtbare haar bevindt zich in de groeifase en verdwijnt voorgoed en daarom zijn er ook
meerdere behandelingen nodig. Loszittend en slapend haar absorbeert onvoldoende licht
en kan niet effectief behandeld worden.
De behandelingen op het lichaam worden om de 8-10 weken uitgevoerd, de behandelingen op het gelaat worden om de 4-6 weken uitgevoerd. Het uiteindelijke resultaat zal
pas na enkele behandelingen zichtbaar gaan worden.
De behandelde haren vallen na 2 tot 4 weken uit: het lijkt alsof ze groeien maar de
afgestorven haar wordt door de huid naar buiten geduwd.
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Behandelbare cliënten (waarbij het haar voldoende pigment bevat) hebben, afhankelijk van het te behandelen gebied, huidskleur en geslacht van de cliënt en het apparaat
waarmee gewerkt wordt, gemiddeld na vijf tot tien behandelingen resultaat. Een 100%
resultaat kan helaas niet gegarandeerd worden. Na de behandeling blijven er namelijk
donsharen achter en deze kunnen zich in de loop van de jaren onder invloed van hormonen, medicatie of overmatige irritatie tot nieuwe volwassen haren ontwikkelen. Deze
haren kunnen dan eventueel weer behandeld worden om een optimaal resultaat te bereiken of te behouden.
De behandeling is niet geheel pijnloos, maar de gevoeligheid verschilt per persoon en is
afhankelijk van het lichaamsdeel dat behandeld wordt.
Wij geven het advies om minimaal zes weken voor de aanvang van de kuur het te behandelen gebied alleen te scheren en te knippen (evt. gebruik van ontharingscrème).
Na de behandeling kunt u meteen weer uw dagelijkse activiteiten hervatten.
U kunt deze bijlage downloaden: www.anbos.nl/richtsnoer
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7.2. Voor- en nazorgadviezen voor een IPL/laser behandeling tegen overbeharing
Waarom deze adviezen?
Wanneer u een IPL/laser behandeling ondergaat, zal de schoonheidsspecialist er alles aan
doen om deze zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarom hebben wij ook uw medewerking nodig om de voor- en nazorginstructies op te volgen om tot zo’n optimaal mogelijk
eindresultaat te komen.
Bij voorkeur worden er met uw goedkeuring foto’s gemaakt van het te behandelen
gebied.
• Bij de intake en na de behandelingsperiode (om verschillen zichtbaar te maken).
• Bij klachten (bijv. in de vorm van blaarvorming, pigmentverschuiving).
Voorafgaand aan de behandeling
• Vanaf zes weken voorafgaand aan de eerste behandeling niet meer zonnen of onder
de zonnebank en/of geen zelfbruiningsmiddelen meer gebruiken. Dit ter voorkoming
van onnodig risico op pigmentverschuivingen. U mag vanzelfsprekend wel naar buiten,
maar bescherm uw huid met een zonbescherming met een factor van ten minste 30.
•V
 anaf zes weken voorafgaand aan de eerste behandeling de haren niet meer bleken
en/of verwijderen met hars, Epilady of door middel van epileren. Voor de behandeling is
het noodzakelijk dat de haareinden aanwezig zijn in de haarwortel. Scheren of knippen
mag wel, evenals het gebruik van een ontharingscrème.
•T
 wee dagen voor de behandeling het te behandelen gebied scheren of de haren knippen, tenzij door de behandelaar anders opgegeven.
De dag van de behandeling
• Op de behandeldag het gebied dat onthaard moet worden vrij houden van make-up of
andere cosmetica. Of vermeld dat u make-up hebt gebruikt.
•T
 rek geen donkere lingerie aan (in verband met hoge mate van lichtabsorptie), maar
witte lingerie.
•T
 rek makkelijk zittende kleding aan. Zo voorkomt u eventuele schuring op de behandelde gebieden.
Na de behandeling
• Er kan na de behandeling een lichte zwelling ontstaan en de huid kan wat rood en
gevoelig zijn. Dit verdwijnt na enkele uren tot een dag.
•D
 e eerste uren na de behandeling de huid zoveel mogelijk ontzien en behandel het
onthaarde gebied de eerste dagen voorzichtig. Koude compressen koelen de huid en
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gaan het eventuele branderige gevoel tegen.
•N
 a de behandeling niet zwemmen, geen gebruik maken van whirlpool en/of sauna.
U mag wel douchen, maar niet te heet. De huid moet tot rust komen.
• Zijn de oksels behandeld, gebruik dan de eerste dagen geen deodorant.
•V
 eel water drinken. Dit helpt het lymfesysteem om de vernietigde haarfollikels op te
ruimen.
•N
 ooit krabben of wrijven, ook de dagen volgend op de behandeling niet. Hierdoor
kunnen onnodig korstjes ontstaan, die kunnen leiden tot pigmentverschuivingen.
• Na de behandeling kunt u meteen weer uw dagelijkse activiteiten hervatten.
De periode tussen de behandelingen
• Trek of pluk niet aan de haartjes, deze vallen vanzelf uit.
•N
 ieuwe haargroei mag worden afgeschoren of geknipt. Het gebruik van ontharingscrème mag pas na twee weken. U mag niet harsen, epileren of een Epilady gebruiken.
•N
 iet in de zon of onder de zonnebank en/of geen zelfbruiningsmiddelen gebruiken.
De huid moet zo veel als mogelijk de natuurlijke kleur behouden, zodat het risico op
(tijdelijke) pigmentverschuivingen wordt beperkt en de behandeling steeds onder
gelijkwaardige condities kan plaatsvinden.
•B
 ij ontharen van de benen kan na de behandeling de huid eventueel gaan jeuken.
Als de huid tot rust is gekomen, kunt u hiervoor zeer voorzichtig een licht scrubmiddel
gebruiken om de haarresten te verwijderen. Dit helpt tegen de eventuele jeuk. Nooit
krabben!
•G
 eef veranderde situaties omtrent medicijngebruik, zwangerschap en/of zongedrag/gebruik van zelfbruiningsmiddelen voor elke behandeling door aan uw behandelaar.
De eerste 6 weken na de laatste behandeling
• Vermijd zoveel als mogelijk overmatige zon op het behandelde gebied. Gebruik ook nu
nog een sunblock met hoge beschermingsfactor. Dit ter voorkoming van onnodige
(tijdelijke) pigmentverschuivingen.
Heeft u vragen of twijfel? Neemt u dan contact met ons op.
U kunt deze bijlage downloaden: www.anbos.nl/richtsnoer
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7.3. F
 ormulier ten behoeve van het intakegesprek voor een IPL/laser
behandeling tegen overbeharing
Naam:………………………………………………………………………………… Voorletters:……………………… M/V
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode/woonplaats:………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum:……………………………………Tel. Thuis:…………………………………………………………………
Mobiel:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zorgverzekeraar:………………………………………………………………………………………………………………………
Sinds wanneer is de overbeharing aanwezig?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat is de oorzaak van de overbeharing?
0 Aanleg
0 Overgang
0 Zwangerschap
0 Medicijngebruik
0 Anders, nl. ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Welk lichaamsdeel moet behandeld worden?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat is de kleur van het haar?
0 Zwart 		
0 Donkerbruin		
0 Donkerblond
0 Blond 		
0 Rood 			
0 Grijs 			
Wat is de dikte van het haar?
Hoe is de haardichtheid?		

0 Lichtbruin
0 Lichtblond
0 Wit

0 Dik - 0 Middel - 0 Fijn - 0 Gepigmenteerd dons
0 Verspreid - 0 Normaal - 0 Dicht op elkaar

Wat heeft u tot op heden aan de overbeharing gedaan?
Toegepaste methode:
Elektrisch
……………………………………………………………………………………………………………………
Mechanisch
……………………………………………………………………………………………………………………
Chemisch
……………………………………………………………………………………………………………………
Frequentie: 0 Dagelijks - 0 Wekelijks - 0 Maandelijks - 0 Overig, nl……………………………
Wat is de achtergrond van beide ouders? (nationaliteit)………………………………………………………
Is de tint van uw huidskleur uw natuurlijke kleur?				
Ja - Nee
Maakt u regelmatig gebruik van de zonnebank?				
Ja - Nee
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Wanneer bent u voor het laatst in de zon geweest? …………………………………………… geleden
Gebruikt u een zelfbruiningsmiddel?					
Ja - Nee
Huidafwijkingen
0 Pigmentafwijkingen							
0 Littekens								
Zo ja, hoe is de genezing bij littekenvorming? ………………………………………………………………………
Gevoeligheid/pijngrens: 0 Normaal - 0 Gevoelig - 0 Zeer gevoelig
Hoe reageert uw huid als u na een “donkere” winter weer voor het eerst in de felle zon komt?
0 Verbrandt altijd en blijft na afloop een bleke kleur houden? (Huidtype I)
0 Verbrandt altijd en wordt een beetje bruin (Huidtype II)
0 Verbrandt soms en wordt makkelijk bruin (Huidtype III)
0 Verbrandt nooit en wordt makkelijk bruin (Huidtype IV)
0 Zuid-Europees type en verbrand nooit (Huidtype V) bijvoorbeeld Aziatisch
0 Zeer donkere huid (Huidtype VI) Negroïde
Hoe is uw algemene gezondheid?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gebruikt u medicijnen? (controleer de bijsluiters)				
Ja - Nee
0 Aspirine
0 Hormonen (hormoonpreparaten)
0 Antidepressiva
0 Overige …………………………………………………………………………………………………………………………………
Bent u ooit behandeld voor of heeft u klachten m.b.t.:
0 Diabetes									
0 Bloedstollingstoornissen							
0 Koortslip									
0 Eczeem/psoriasis							
0 Menstruatiestoornissen						
0 Ontstekingen in het gezicht (acne)			
0 Ontstekingen in de oksels of liezen				
0 (Huid)kanker							
0 Allergie								
0 Immuunstoornis									
Rookt u?									
Heeft u een pacemaker?							
Bent u momenteel zwanger/van plan/zwanger geweest?
U kunt deze bijlage downloaden: www.anbos.nl/richtsnoer

Ja - Nee
Ja - Nee
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7.4. Informed Consent
• Het IPL/laser apparaat geeft een langdurige vermindering van haargroei, het kan dus
voorkomen dat er opnieuw haargroei plaatsvindt in het behandelde gebied, omdat de
laser de op dat moment aanwezige, geschikte haren aanpakt. De donsharen die later
onder invloed van hormonen dikkere haren worden, zullen dan opnieuw moeten worden
behandeld.
• Er zijn meerdere behandelingen noodzakelijk.
• De met u afgesproken prijs is de prijs per behandeling. De totale kosten zijn derhalve
de prijs per behandeling vermenigvuldigd met het aantal overeengekomen behandelingen.
• Het resultaat van de behandeling is vooraf niet 100% te voorspellen.
• Er kan hyper- en/of hypopigmentatie ontstaan bij huiden die daar gevoelig voor zijn.
• De huid na de behandeling geeft kans op roodheid, in een enkel geval kan er een blaar
of een blauwe plek ontstaan.
• Het lichaamsdeel dat behandeld moet worden mag in de periode van de behandeling
alleen geschoren of geknipt worden.
• De huid mag niet behandeld worden als u in de voorgaande zes weken een zonnebankkuur heeft gedaan, een zelfbruiningsmiddel heeft gebruikt of terug bent gekomen
van een zonvakantie. Als u binnenkort van een zonvakantie gaat genieten, start dan
pas met de behandeling als u langer dan zes weken terug bent van deze vakantie.
• Indien niet tijdig wordt afgezegd (48 uur* voor de afspraak) of in het geheel de afspraak niet wordt nagekomen, wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht.
• Geef veranderde situaties omtrent medicijngebruik, zwangerschap, zongedrag en/of gebruik van zelfbruiningsmiddelen voor elke behandeling altijd door aan uw behandelaar.
• U heeft het intakeformulier naar waarheid ingevuld.
• Voorts heeft u de volgende schriftelijke informatie ontvangen:
1. Algemene informatie aan de cliënt over de behandeling
2. Voor- en nazorgadviezen voor een IPL/laser behandeling tegen overbeharing
3. Algemene leveringsvoorwaarden van de schoonheidsspecialist
Deze drie documenten zijn onlosmakelijk verbonden met dit informed consent. Door
ondertekening van dit informed consent verbindt u zich aan de informatie, adviezen en
voorwaarden van een IPL/laser behandeling zoals genoemd in voorgaande documenten.
* termijn kan door de ondernemer aangepast worden
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Hiernaast genoemde is allemaal met mij besproken en al mijn vragen zijn naar
tevredenheid beantwoord. Ik geef hierbij toestemming om de informatie op het
intakeformulier te gebruiken in het kader van de ontharingsbehandeling met
IPL/laser apparatuur. Ik ga akkoord met de ontharingsbehandeling.

Naam cliënt:………………………………………

Naam van de praktijk:……………………………

Handtekening:……………………………………

Handtekening:…………………………………………

Datum ondertekening:………………………

Datum ondertekening:……………………………

Handtekening van wettig vertegenwoordiger (indien cliënt jonger is dan 16 jaar):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
U kunt deze bijlage downloaden: www.anbos.nl/richtsnoer
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7.5. Behandeloverzicht voor een IPL/laser behandeling bij overbeharing
Naam:……………………………………………………………… Voorletters:……………………………………………M/V
Adres:…………………………………………………………

Postcode/woonplaats: ……………………………………

Geboortedatum……………………Tel. Thuis…………………………………Mobiel: ……………………………………
Zorgverzekeraar:………………………………………………………………………………………………………………………
Huidtype
0 Huidtype
0 Huidtype
0 Huidtype
0 Huidtype
0 Huidtype
0 Huidtype

I:
II:
III:
IV:
V:
VI:

Zeer lichte huid, vaak sproeten, rood/lichtblond haar, blauwe ogen.
Lichte huid, blond haar, grijze, groene of lichtbruine ogen.
Licht getinte huid, donkerblond tot bruin haar, vrij donkere ogen.
Meestal een getinte huid, donker haar, donkere ogen (Mediterraans).
D
 onkere huid, donker tot zwart haar, donkere ogen (bijvoorbeeld Aziatisch).
Zeer donkere huid, zwart haar, donkere ogen (Negroïde).

Haardikte: 0 Dik - 0 Middel - 0 Fijn - 0 Gepigmenteerd dons
Haarkleur: 0
 Zwart - 0 Donkerbruin - 0 Lichtbruin - 0 Donkerblond - 0 Blond
0 Lichtblond - 0 Rood - 0 Grijs - 0 Wit

Behandeld door: ……………………………………………………………………………………………………………………
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Joules/ms/Hz

Gebied +
aantal shots

Bedrag €

Datum

Contraindicaties *

Behandeling 1
Behandeling 2
Behandeling 3
Behandeling 4
Behandeling 5
Behandeling 6
Behandeling 7
Behandeling 8

* Zon/zonnebank/zelfbruiningsmiddelen, medicijnen, zwangerschap
U kunt deze bijlage downloaden: www.anbos.nl/richtsnoer
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8.
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AANTEKENINGEN

