Stroomschema Acnebehandeling
Aanwezigheid
comedonen?

JA

NEE
A

Gradaties:

Zorgaanbieders:

ANBOS
Woerden, 18 januari 2016.

- Schoonheidsspecialist

1e graad
mild

2e graad
matig

3e graad
hevig

- Micro-comedonen
- Bijna geen pustels,
papels
- Open en gesloten
comedonen

- Micro-comedonen
- Pustels, papels

-

- Huidtherapeut
- Schoonheidsspecialist
-

- Huidtherapeut
- Schoonheidsspecialist
-

- Dermatoloog
- Huisarts

Micro-comedonen
Reuze-comedonen
Pustels, papels
Cysten, fistels en
noduli
- Littekenvorming

eventueel met
verwijzing naar:
- Huidtherapeut
- Schoonheidsspecialist

Toelichting stroomschema Acnebehandeling
De in het schema genoemde schoonheidsspecialist dient in het bezit te zijn van het vakdiploma specialisatie acne en met dat diploma te zijn geregistreerd bij de
sectie Voortgezette Opleiding/Specialisaties van ANBOS.

Het stroomschema is gebaseerd op het in 2014 door de Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS), in
samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) en het Hoofdbedrijfschap Ambachten, commissie
Schoonheidsverzorging, (HBA-CSV) samengesteld richtsnoer Acne.
Dit richtsnoer beschrijft de gradaties en verschijningsvormen op basis van de als meest betrouwbaar bekend staande indeling van Acne volgens
de Leeds techniek en de GAG’s (Global Acne Grading System).
Beide systemen zijn gebaseerd op het tellen van laesies waarbij Acne wordt ingedeeld naar ernst en soort.
Om de ernst aan te duiden worden de volgende verschijningsvormen/gradaties gehanteerd:
•
1e graad, mild:
micro-comedonen, bijna geen pustels en/of papels, open en gesloten comedonen.
•
2e graad, matig:
micro-comedonen, papals en/of pustels.
•
3e graad, hevig:
micro-comedonen en reuze-comedonen, papels – pustels – cysten – fistels en noduli, littekenvorming.
De schoonheidsspecialist, die in het bezit is van het vakdiploma specialisatie Acne, mag en kan behandelingen uitvoeren bij Acne in de eerste en
tweede graad (,mild, matig). Bij Acne vormen in de derde graad (hevig) moet de cliënt worden doorverwezen naar de huisarts of dermatoloog.
De schoonheidsspecialist:
handelt volgens de Code van de Schoonheidsspecialist,
past het richtsnoer Acne toe,
treft de juiste voorbereidingen, voert een intakegesprek met duidelijke uiteenzetting van het stappenplan, behandelplan (inclusief vooren nabehandeling),
informeert de cliënt over de verwachtingen van de behandelingen en de doorlooptijd,
geeft een goed advies voor nazorg.
Aanvullend uitgangspunt voor het behandelen van Acne in de eerste en tweede graad is dat de cliënt geen algeheel gevoel van malaise heeft.
In die gevallen wordt niet behandeld maar verwezen naar de huisarts of dermatoloog.
Ter ondersteuning van de behandeling kan aan de cliënt een Skindex-29 worden aangeboden ter bepaling van de (psychische) belasting van
Acne. Dit is een belangrijk instrument voor het bepalen van de invloed van Acne op het leven van de cliënt. Op basis en afhankelijk van het
resultaat kan de schoonheidsspecialist, naast de symptomen, rekening houden met de emoties en het functioneren van de cliënt.

