Kwaliteitskader Cosmetische Zorg
Samenvatting
Dit is het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg. ‘Cosmetische Zorg’ gaat over cosmetische verrichtingen die
het uiterlijk, de kleur, de textuur, de structuur of de positie van normale lichaamskenmerken van de cliënt
herzien of veranderen. Hierbij is het belangrijkste doel van de cliënt om een in zijn beleving meer gewenst
uiterlijk te krijgen, het welzijn te verbeteren of het zelfvertrouwen te vergroten.
Het doel van dit kwaliteitskader is te beschrijven wat goede en veilige cosmetische zorg voor de cliënt is
en hoe alle betrokkenen daaraan kunnen bijdragen. Het is belangrijk dat cliënten duidelijke informatie
krijgen en bewust kunnen kiezen voor het ondergaan van een cosmetische ingreep of behandeling. Het
kwaliteitskader geeft inzicht in de kwaliteitseisen en maakt duidelijk wat cliënten van cosmetische zorg
mogen verwachten. Het beschrijft de afspraken tussen zorgverleners en zorginstellingen om samen de
kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren. Ook vormt dit kader de basis voor extern toezicht door
de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het tuchtrecht.
Het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg is bedoeld voor alle zorgverleners en zorginstellingen die cosmetische
of esthetische geneeskundige behandelingen uitvoeren. Het beschrijft de landelijke afspraken over hoe de
cosmetische zorg georganiseerd moet zijn, opdat een cliënt overal in Nederland dezelfde veilige en
kwalitatief goede cosmetische zorg krijgt.
Naast het garanderen van goede, veilige cosmetische zorg met zo min mogelijk complicaties voor cliënten,
is het belangrijk dat zorgverleners en zorginstellingen continu blijven leren, met het oog op optimale zorg
voor cliënten.
Het kwaliteitskader gaat uit van een aantal basisprincipes, zoals goede zorg, cliëntgerichte aanpak en goede
afstemming en samenwerking tussen zorgverleners. Daarnaast beschrijft het drie ‘categorieën’ op basis
van de complexiteit van de verrichting en het medisch risico dat een cliënt bij een bepaalde verrichting of
behandeling loopt. In het kwaliteitskader staan voor elke categorie eisen voor goede kwaliteit en veiligheid
en te organiseren randvoorwaarden.
Naast het beschrijven van kwaliteitseisen, bevat het kwaliteitskader een oproep om te komen tot het
versterken van het lerend vermogen van de sector.
Een aantal concrete opdrachten aan de sector vormt een belangrijk onderdeel voor de volgende stappen.
Zorgverleners en zorginstellingen moeten aan de slag gaan met de implementatie van de kwaliteitseisen.
Een stuurgroep Cosmetische Zorg, die bestaat uit alle relevante partijen in de cosmetische zorg, kan daarbij
een belangrijke ondersteunende en afstemmende rol hebben.
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