ANBOS - Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging

Ben jij voorbereid

op de Wkkgz?

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom is wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. Wat
moet er gebeuren als iemand een klacht in de zorg heeft? Het staat allemaal vermeld in de Wet kwaliteit, klachten
en geschillen zorg (Wkkgz). In dit eerste artikel van een reeks artikelen volgt een korte inleiding en de aanleiding
van deze wet. Volgende maand wordt verder in gegaan op de verschillende onderdelen van deze wet. Binnen de
Wkkgz valt schoonheidsverzorging onder ‘andere zorg’, de niet geregistreerde zorgverlener (volgens de Wet
Beroepen in de individuele gezondheidszorg - Wet BIG).

De wet werd in 2015 goedgekeurd door de Eerste Kamer
en in dat jaar ook gepubliceerd in het Staatsblad. Normaal
is zo’n wet dan vanaf publicatie van kracht. Om de ondernemer gelegenheid te geven zich te kunnen voorbereiden,
gaat de wet pas in op 1 juli 2016. Per 1 januari 2017 is er
ook een meldplicht en daarmee wordt de wet volledig van
kracht.

Waarom de Wkkgz?
De aanleiding van de wet komt voort uit cosmetische en
esthetische ingrepen met een negatieve afloop. Doorgaans
heeft dit te maken met onbekwaamheid van de behandelaar, maar ook door gebrek aan juist en/of onvolledige
voorlichting aan de cliënt. De maatregelen binnen de cosmetische sector komen onder andere door de verschillende TV-programma’s over beauty, wellness, make-overs,
etc waarin onvolledig wordt ingegaan op de risico’s. De
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg maakt een onderdeel uit van deze maatregelen. Dat schoonheidsverzorging in dit traject wordt betrokken komt mede door het feit
dat ondernemers meer risicovolle behandelingen zijn gaan
uitvoeren zonder over noodzakelijke of relevante diploma’s
te beschikken. Zo is in enkele gevallen geconstateerd dat
schoonheidsspecialisten fillers injecteren en is er bijvoorbeeld botox aangetroffen in de koelkast bij een schoonheidsspecialist. De maatregelen van de minister zijn over
het algemeen in lijn met het beleid van ANBOS. De IPL/
laser discussie wordt in dit kader buiten beschouwing
gelaten.
In het kader van patiëntveiligheid sluiten veel
maatregelen aan bij het beleid van ANBOS:
•	je bent in het bezit van de vakdiploma’s van de specialistische handelingen die je uitvoert;
•	ondernemers die kernlid zijn van ANBOS zijn automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie consumentenzaken;

•	er zijn richtsnoeren voor camouflage, elektrisch ontharen, ontharingstechnieken en acne;
• de code van de schoonheidsspecialist;
•	een verplichte driejaarlijkse nascholing als je diploma’s
van specialisaties registreert bij ANBOS.

Waar gaat het dus om?
De consument bescherming bieden tegen onverantwoorde
risico’s. Daarbij draagt de beroepsgroep een (maatschappelijke) verantwoordelijkheid. Ook zorgverzekeraars, die
behandelingen door schoonheidsverzorging vergoeden
volgens de voorwaarden van de aanvullende verzekeringen, hechten veel waarde aan goede en efficiënte zorg.
Professionele standaarden binnen schoonheidsverzorging:
•	Het beroepscompetentieprofiel, voor het laatst vastgesteld in 2014, waarin de beroepshouding, rol en verantwoordelijkheden zijn beschreven.
•	Het (branche)kwalificatiedossier en het servicedocument dat de inhoud van het Middelbaar Beroepsonderwijs en de exameneisen weergeeft.
•	De Code van de Schoonheidsspecialist.
•	Richtsnoeren voor de specialisaties Ontharingstechnieken (IPL/laser), Elektrische ontharen, Camouflage
en Acne.
• Beroepsethiek voor de schoonheidsverzorging.
Het is van belang dat uw beroepshouding en behandelingen overeenkomen met deze standaarden. U bent de
professional die de ambassadeur is voor het vak schoonheidsverzorging.

Administratieve rompslomp
ANBOS is vanaf de behandeling van de wet in de Tweede
Kamer mee gaan lezen en heeft de ontwikkelingen en
discussies gevolgd tot en met de goedkeuring in de Eerste

Kamer. Met notities aan Kamerleden is aandacht gevraagd
voor de bijzondere positie van schoonheidsverzorging. De
schoonheidsspecialist krijgt weliswaar met de wet te maken, maar is niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld de klinieken
voor de cosmetische of esthetische geneeskunde of andere BIG-geregistreerde of erkende beroepsgroepen. De
behandelingen door schoonheidsverzorging, die volgens
het beroepsprofiel op de gezonde huid werken, zijn niet of
minder risicovol.
Het merendeel is zelfstandig gevestigd zonder personeel
die haar (of zijn) vakbekwaamheid hoog in het vaandel
heeft, maar niet zit te wachten op extra administratieve
rompslomp en niet altijd in staat is te investeren in de
maatregelen volgens de wet. ANBOS onderkent het belang
van deze nieuwe wet waarin schoonheidsverzorging is
bedoeld als ‘andere zorg’, en ontwikkelt waar mogelijk
producten en hulpmiddelen ten dienste van de ondernemers. Tijdens regiobijeenkomsten van 2015 hebben wij al
op hoofdlijnen geïnformeerd over wat er te gebeuren staat
en welke rol ANBOS daarin kan spelen.

Voorbeelden van bepalingen van de wet:
• Meldplicht bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg
• Wat is ‘goede zorg’ zoals omschreven in de wet?
•	De ondernemer is verplicht aangesloten bij een Geschillencommissie en er moet een Klachtenfunctionaris
in dienst zijn.
•	Hoe ga ik om met signalen van huiselijk geweld en
kindermishandeling bij cliënten?

In de komende maanden lees je meer over:
•
•
•
•
•

Toezicht en handhaving
‘Goede zorg’
Geschillen, klachten en klachtfunctionaris
Geweld en mishandeling
Samenvatting

