
THEMA 1
Basis principes/kwaliteitseisen primaire proces
(proces rondom de patiënt) inclusief incidenten,
complicaties, calamiteiten.

THEMA 2

THEMA 3

Organisatie en beleid, samen leren en
verbeteren afleggen van verantwoording.

Fysieke omgeving, inclusief deskundig personeel en
wet- en regelgeving.

Kosten: € 1.550,- excl. BTW per deelnemer. Beperkt aantal plekken beschikbaar. 
Inschrijven uiterlijk 2 weken voor de startdatum van betreffende groep. 

Aanmelden en/of vragen? Neem contact op via: kwaliteitskader.cosmetiek@gmail.com

Georganiseerd door: IHC De Zorgmakelaar
in samenwerking met Polikliniek De Blaak

Training: Kwaliteitskader Cosmetische Zorg 
implementeren in cosmetische klinieken en centra

DATA EN TIJD
Groep 1: 10 januari, 21 februari en 21 maart 2022
Groep 2: 25 april, 23 mei en 20 juni 2022
Groep 3: 12 september, 10 oktober en 14 november 2022

15:00 uur - 17:00 uur

WAT IS HET KWALITEITSKADER?
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. De verwachting is dat er vanaf januari
2022 klinieken en praktijken bezocht gaan worden
door de IGJ.

KUNT U WEL WAT HULP GEBRUIKEN?
IHC De Zorgmakelaar en Polikliniek De Blaak hebben
gezamenlijk het initiatief genomen om een eenvoudig
en werkbaar traject op te zetten om zorgverleners en
klinieken te ondersteunen bij het implementeren van
het kwaliteitskader. Daardoor hoeft u niet alles zelf uit
te zoeken en kunt u hulp krijgen bij de zaken die u
lastig vindt. Dit geldt voor zowel de kleine (eenmans-)
praktijken als grote instellingen.

In 3 online bijeenkomsten van 2 uur worden de
volgende onderwerpen besproken. 

Als deelnemer aan de training krijgt u huiswerk
op basis van de besproken onderwerpen en
opdrachten ter voorbereiding van de online
bijeenkomsten. Door die opdrachten wordt u min
of meer gedwongen te werken aan de
implementatie van het kwaliteitskader.
Daarnaast krijgt u na elke online bijeenkomst
een gesprek met een trainer van maximaal 1
uur. Tot slot komen we een check doen op
locatie.


