Ook schoonheidsspecialisten krijgen te maken met de Wkkgz,
de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg per 1 januari 2017.
Wees ook goed voorbereid met de ondersteuning van ANBOS!
Waarom de Wkkgz?
De wetgever vindt dat de klachten- en geschillenbehandeling meer cliëntgericht
zou moeten zijn: een klacht zoveel mogelijk direct en laagdrempelig oplossen.
Ook wil de wetgever dat er meer openheid komt over klachten en incidenten,
en dat er meer geleerd wordt van die klachten zodat de kwaliteit van zorg
verbetert. Deze regels gaan per 1 januari 2017 ook gelden voor de cosmetische
zorg: de ondernemingen in de schoonheidsverzorging.
Wat valt er onder de Wkkgz?
Schoonheidsverzorging valt onder de definitie ‘andere zorg’. Het belangrijkste
onderwerp in de wet is het leveren van goede zorg, de schoonheidsspecialist
moet verantwoorde zorg leveren die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van
de beroepsgroep. De wet noemt alle factoren die hierop van invloed kunnen
zijn zoals vakbekwaamheid, personeel, apparatuur en de producten. De ondernemer zorgt voor systematische bewaking, beheersing en verbetering van de
kwaliteit van de zorg met een intern kwaliteitsregister, heeft de verplichting om
missers en calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg
(IGZ), moet een klachtenfunctionaris hebben, verplicht aangesloten zijn bij een
Geschillencommissie, gaat een rol spelen bij de melding van huiselijk geweld en
kindermishandeling, etc.Toezicht en handhaving van de wet gebeurt door de IGZ.
Kijk voor een uitgebreid overzicht van de voorschriften op www.anbos.nl/wkkgz
en maandelijks in het vakblad De Schoonheidsspecialist.

Op de achterkant lees je wat ANBOS
voor jou doet en kan betekenen!

ANBOS zou ANBOS niet zijn als zij niet zo veel mogelijk gaat oplossen en
regelen om de Wkkgz goed te introduceren bij schoonheidsverzorging en
zo veel mogelijk collectief gaat invullen waaraan de ondernemers moeten
gaan voldoen.
Maak gebruik van de collectieve kracht van ANBOS!
Wat gaan we allemaal doen?
• ANBOS richt een algemeen meldpunt in voor de consument
(in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg)
• In aansluiting daarop neemt ANBOS een klachtenfunctionaris in
dienst waar de consument met haar of zijn klacht terecht kan
• Kernleden van ANBOS zijn nu al aangesloten bij de
Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken

Daarnaast ontwikkelen we heel veel hulpmiddelen (tevens gratis voor ANBOS-leden)
zodat u alles goed kunt regelen. Denk daarbij aan:
• standaarden voor het interne kwaliteitsregister
• een procedure voor het registreren en melden van incidenten
• een standaard intakeformulier en behandelplan
• standaardformulieren met voor- en nazorginstructies voor uw cliënt
• instructies over het veilig melden van missers, fouten en calamiteiten
• een meldcode en stappenplan ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’
• dossiervorming (wat mag ik wel en niet noteren op de kaart van cliënt?)
• nuttige documenten zoals vrijwaringsverklaring portretrecht, verklaring finale kwijting, enz.
• objectieve keuze voor apparatuur en producten
• aanvullende regels voor het aannemen van personeel
• herziene leveringsvoorwaarden (gekoppeld aan de Geschillencommissie uiterlijke verzorging)
• met welke wetten moet ik ook nog rekening houden.
Dit alles wordt gebundeld en samengevat in een uitgebreid richtsnoer over de Wkkgz.

