ANBOS - Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging

Ben jij voorbereid

op de Wkkgz?

Goede zorg

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg staat
het aanbieden van goede zorg centraal. Daarmee wordt
niet alleen ‘zinnige en zuinige’ zorg bedoeld (denk aan
de maximale vergoedingen van de zorgverzekeraars),
maar ook zorg die zo is georganiseerd dat het van
goede kwaliteit is en op niveau kan worden geleverd.
De zorg moet in ieder geval veilig, doeltreffend en
doelmatig zijn, tijdig worden verleend en zijn
afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. De
schoonheidsspecialist handelt daarbij in
overeenstemming met de op haar (of hem) rustende
verantwoordelijkheid en de geldende professionele
standaarden (denk aan de richtsnoeren) waarbij de
rechten van de cliënt zorgvuldig in acht worden
genomen en de cliënt met respect wordt behandeld.
Evalueren

Daarnaast vereist de Wkkgz dat je de cliënt goed informeert; de keuze-informatie. Op verzoek van de cliënt ben
je verplicht meer informatie over de behandeling te geven.
Bijvoorbeeld over de tarieven/prijs, kwaliteit, ervaringen van
andere cliënten, bewezen werkzaamheid en eerder behaalde resultaten. Dit laatste heeft ook weer te maken met het
verwachtingspatroon van de consument: doet het echt wat
je belooft?

Dat is een hele mond vol, maar als we proberen dat te
vertalen naar de praktijk van alledag komt het er grotendeels op neer dat de wet een kwaliteitssysteem vereist
waarin niet alleen wordt vastgelegd wat er is/wordt gedaan, maar ook ‘meten en verbeteren’. Oftewel het evalueren van de (resultaten van de) behandeling en aandachtspunten worden vastgelegd wat er eventueel kan worden
verbeterd. Schoonheidsspecialisten gebruiken cliëntenkaarten en behandelplannen waarin veel wordt vastgelegd.
Dat zien we als een aanzet van een kwaliteitssysteem
waarop verder kan worden gebouwd met evaluatie van
behandeling en verbetering.
Hanteer bij de specialistische behandelingen de ‘best practice’ volgens de richtsnoeren voor acne, camouflage, elektrisch ontharen en ontharingstechnieken.

Voor de dagelijkse praktijk van de schoonheidsspecialist komt het er op hoofdlijnen op neer dat je:
• een intake gesprek houdt, inclusief informed consent
•	luistert naar de vraag van de cliënt en in het antwoord
daar zoveel mogelijk op aan sluit
• een analyse maakt van de huid / huidafwijking
• je behandelplan erop afstemt
•	informatie geeft over wat je gaat doen, met welke apparatuur en cosmetische producten
•	wat de verwachting kan zijn van de behandeling en een
eventuele doorlooptijd (aantal behandelingen om het
doel te bereiken)
•	maak eventueel foto’s, bijvoorbeeld bij het ontharen of
behandeling van acne zodat de cliënt de resultaten kan

zien. We weten dat de cliënt snel went aan de behaalde resultaten en daardoor de oorspronkelijke situatie
niet meer goed in beeld heeft. Foto’s kunnen daarbij
helpen.
Ook in geval van een geschil kunnen foto’s u helpen
tijdens de procedure.
•	een schriftelijke nazorginstructie meegeeft aan de cliënt, met name van belang bij behandelingen waarop
het zongedrag een negatieve invloed heeft
•	in incidentele gevallen kun je besluiten om de cliënt niet
te accepteren of niet te behandelen.
ANBOS heeft in het afgelopen jaar in samenwerking met
Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam gewerkt aan een
wetenschappelijke publicatie Ethiek voor de schoonheidsverzorging, inclusief een richtsnoer Ethiek, waarin alle hiervoor genoemde zaken aan de orde komen, inclusief voorbeelden van informed consent, huidanalyse, behandelplan,
schriftelijke voor- en nazorginstructie, hygiëne, kwaliteitssysteem, enz. die je direct kunt toepassen in uw bedrijf. Ook
ontwikkelt ANBOS een richtsnoer, helemaal gebaseerd op
deze wet, inclusief alle benodigde documenten.

