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Bijlage 3 Themakaarten
THEMA 1 - BASIS COSMETISCHE GENEESKUNDE
A. Beschrijving competenties
Dit thema is gericht op de specifieke benodigde kennis en geeft een update van
algemene (spoedeisende) handelingen van de cosmetisch arts evenals de wetenschappelijke
basis van het handelen.

IJkmomenten

1

COMPETENTIES
Medisch handelen

2

3

4

Niveau

DE AIOS…

	heeft kennis van de (functionele) anatomie, fysiologie en pathologie van het uiterlijk met betrekking tot de
cosmetische behandelingsmogelijkheden.

	heeft kennis van het verouderingsproces van het uiterlijk en de gevolgen van de veroudering en kan de cosmetische
diagnose op basis hiervan stellen.

	Heeft kennis van de esthetiek van het aangezicht met betrekking tot de cosmetische behandelingsmogelijkheden,
zoals de onderlinge verhoudingen, de indeling in cosmetische zones, de verschillen man-vrouw en de verschillende
schoonheidsidealen, rekening houdend met culturele achtergrond.
	heeft kennis van de dermatologische pathologie gerelateerd aan de cosmetische geneeskunde en kan op basis hiervan
verwijzen.
	heeft kennis van psychiatrische ziektebeelden gerelateerd aan cosmetische geneeskunde en kan op basis hiervan verwijzen.
	heeft kennis van de mogelijke chirurgische en niet-chirurgische technieken met betrekking tot de cosmetische
behandelingsmogelijkheden.
	heeft kennis van de werking van de verschillende cosmetische behandelingen en kan patiënt hierover adviseren.
	heeft kennis van de mogelijke complicaties van de cosmetische technieken en kan die behandelen of adequaat verwijzen.
	heeft kennis van de mogelijke complicaties van de cosmetische behandelingen en cosmetische producten en kan
die behandelen.
	herkent spoedeisende situaties waarin direct handelen noodzakelijk is en handelt daarnaar.
	kent de diverse mogelijkheden voor anesthesie met betrekking tot cosmetische behandelingsmogelijkheden
en kan deze toepassen.

Communicatie

3

4

5

5

3

4

5

5

	kan met de patiënt over cosmetische geneeskunde op passende wijze communiceren.
	erkent het belang van de mening van de patiënt (shared decision making).
	kan met collegae op adequate wijze over bovenstaande onderwerpen communiceren.
	kan collegae feedback geven.
	heeft een actieve houding bij intervisiebijeenkomsten en kan op passende wijze een onderwerp inbrengen.

Samenwerken

	kan tijdens acute situaties samenwerken met collegae die hiervoor in aanmerking komen.
	kan samenwerken ten behoeve van de verbreding van wetenschappelijke vakkennis.

3

4

5

5

Kennis en
Wetenschap

	hanteert de methodiek van evidence-based medicine.
	is bekend met relevante informatiebronnen en databanken.
	beschouwt medische informatie kritisch.
	bevordert de verbreding van wetenschappelijke vakkennis.
	draagt bij aan de ontwikkeling van wetenschappelijke vakkennis.

1

2

3

4

1

2

3

4

2

3

4

5

2

3

4

5

Maatschappelijk
handelen

	maakt gebruik van bovenstaande kennis om aan protocollen en richtlijnen mee te werken voor patiëntveiligheid.

Organisatie

	is in staat in acute situaties taken en rollen te verdelen tussen aanwezige zorgprofessionals en andere aanwezige derden.
	is in staat deskundig advies te geven tijdens vergaderingen/intervisie.

Professionaliteit

kent de grenzen van zijn eigen vakgebied en de competenties van aanpalende medische en niet-medische disciplines.
neemt deel aan multi-, interdisciplinair overleg en aan complicatiebesprekingen.
neemt deel aan intervisiebijeenkomsten.
zorgt dat zijn vakkennis up-to-date is.
kan eigen kennis en vaardigheden overdragen aan collegae.
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Kenmerkende beroepssituaties*

PROFESSIONALITEIT

MAATSCHAPPELIJK
HANDELEN

SAMENWERKING

ORGANISATIE

KENNIS EN WETENSCHAP

COMMUNICATIE

MEDISCH HANDELEN

B. Toetsing Thema 1 basis cosmetische geneeskunde

Korte praktijk beoordeling

Patiënt in verschillende leeftijdscategorieën waarbij lichamelijk
onderzoek wordt toegepast voor een cosmetische hulpvraag.

x

Patiënt met een acute reactie op een cosmetische behandeling.

x

x

x

* Bij de keuze van KBS’s dient een goede spreiding over diverse doelgroepen (leeftijdscategorieën, man/vrouw, culturen) geborgd te worden.

TOETSWIJZE

KENNIS

	Anatomie, fysiologie en pathologie van de esthetiek en het verouderingsproces.
	Psychiatrische ziektebeelden en de relatie met de cosmetische geneeskunde.
	Farmacologie en toxicologie cosmetische producten en andere relevante medicatie.
	Werkingsmechanisme cosmetische technieken (basis).
	Werkingsmechanisme cosmetische producten (basis).
	Complicaties en risico’s cosmetische technieken en producten en de wijze van behandelen van de betreffende complicaties.
	Parameters acute situaties (vasovagale collaps, allergische reactie, anafylactische reactie, hart- en ademstilstand).

Schriftelijke kennistoets

	Kennis van relevante databanken en informatiebronnen.
	Kennis van methoden van statistiek en onderzoek, datacollectie, literatuuronderzoek etc.

Moduleopdracht EBM (portfolio)

Tijdens KPB’s en doorlopend tijdens
overdracht, patiëntbesprekingen,
complicatiebesprekingen

Portfolio, studievoortgang-

Kennis van de stappen van EBM.

	Kennis van het doel en de methoden van intervisie en rol van de intervisiebegeleider.
	Kennis van de rol van feedback en de wijze van feedback geven.

besprekingen en tijdens
vergaderingen/intervisie

VAARDIGHEID

TOETSWIJZE

PICO formuleren.

Moduleopdracht EBM (portfolio)

Geven van feedback.

Doorlopend tijdens
intervisiebijeenkomsten

BLS uitvoeren in simulatie omgeving.

Vaardigheidstraining

De aios vindt zichzelf bekwaam en bevoegd voor dit thema .....................................................................................................................
Opleider/supervisor vindt de aios bekwaam en bevoegd voor dit thema ...............................................................................................
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THEMA 2 - CONSULTVOERING 2.1 Intake, in kaart brengen cosmetische problematiek
A. Beschrijving competenties
Dit thema is gericht op gesprekstechnieken van de aios gedurende de intake en consultvoering,
het opbouwen en onderhouden van de relatie met de patiënt en het deskundig voorlichten
en adviseren van de patiënt, zijn omgeving en publiek of collegae in het algemeen.
Ook het eenduidig en effectief registeren komt in dit thema aan bod.

IJkmomenten

1

COMPETENTIES
Medisch handelen

Communicatie

2

3

4

Niveau

DE AIOS…

	neemt een cosmetisch geneeskundige anamnese af.

kent de (patho)fysiologische gevolgen van de verschillende behandelingen.
is in staat relevant aanvullend onderzoek te laten verrichten.
voert onderzoek uit n.a.v. de medische gegevens verkregen bij anamnese.
maakt gebruik van gestandaardiseerde beeldvormende technieken.
herkent lichamelijke en psychiatrische klachten en/of comorbiditeit (ASA 1-6).
	maakt onderscheid tussen de cosmetische vraagstelling en eventuele psychiatrische stoornis(sen) en beoordeelt zo goed
als mogelijk het verband tussen de twee.
	maakt een cosmetische analyse.
	is in staat de hulpvraag in de sociale context te zien van de patiënt.
	legt de relatie tussen de cosmetische hulpvraag en de impact op de sociale omgeving op korte en lange termijn.
	komt tot een beredeneerde (differentiaal) diagnose.
	maakt een inschatting van de (psychische) draagkracht en het systeem van de patiënt.
	maakt een inschatting van de motivatie en de capaciteit van de patiënt tot gedragsverandering op het gebied van
cosmetische geneeskunde.
	indiceert zo mogelijk op basis van evidence based richtlijnen voor een specifieke behandeling voor de cosmetische
hulpvraag.
	maakt de meest efficiënte koppeling tussen enerzijds de hulpvraag van de patiënt en de uitkomst van de diagnostiek, en
anderzijds de behandeling.
	betrekt expliciet de wens van de patiënt bij de besluitvorming over de diagnostiek en de opties voor de aanstaande
behandeling.
	geeft voorlichting over effecten van de behandeling en bijbehorende risico’s.
	kent het cosmetisch paspoort van de patiënt.
	maakt controle afspraken met inachtneming van bedenktijd.
	indiceert aanpassing van de behandeling bij verandering van het cosmetisch beeld.

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

2

3

4

	bouwt een effectieve, respectvolle behandelrelatie op met de patiënt , gericht op de lange termijn.
	is zich bewust van de interactie bij het afnemen van de anamnese, zoals non-verbaal gedrag, metacommunicatie en
tegenoverdracht.

	geeft de patiënt inzicht in realistische mogelijkheden van cosmetische behandelingen.
	weet de verwachtingen van de patiënt in perspectief te plaatsen en te managen.
	is in staat te komen tot een gemeenschappelijk beeld van het gewenste resultaat van de behandeling.
	communiceert (medische) informatie en mogelijke opties van de behandeling op een adequate en dus begrijpelijke manier
met de patiënt.

	laat besluitvorming over het ondergaan van de behandeling over aan de patiënt.
	neemt de mogelijkheid van een cosmetisch paspoort voor de patiënt door.
	kan een nazorg gesprek voeren na de eerste behandeling van een nieuwe patiënt.
	draagt zorg voor patiënteducatie ten aanzien van de behandeling.
	zorgt voor een correcte verslaglegging in patiëntenstatus . Dit betekent: volledig, eenduidig en systematisch.
	communiceert (mondeling en schriftelijk) respectvol en eenduidig met collegae, andere specialisten en andere
zorgprofessionals over o.a. overdracht.

	kan een goede brief t.b.v. overdracht formuleren.
	kan, rekening houdend met de privacy van de patiënt, op elektronische en/of schriftelijke wijze met de patiënt
communiceren.

Samenwerken

	verwijst adequaat, indien dit wenselijk en/of noodzakelijk is, naar (para)medische en/of andere professionals.
	kan effectief intercollegiaal overleg uitvoeren.

Kennis en
Wetenschap

	beschikt over actuele kennis van de diverse cosmetische behandelmethoden.
	beschikt over actuele kennis betreffende gesprekvoering en documentatie.
	betrekt bij de intake en diagnose recente wetenschappelijk kennis over verschillende behandelmogelijkheden, hun

Maatschappelijk
handelen

	handelt volgens de relevante, wettelijke bepalingen en beroepscode.
	geeft voorlichting gerelateerd aan cosmetische problematiek/vraagstukken.
	werkt mee aan verbetering van de protocollen ter bevordering van de patiëntveiligheid.

3

4

5

5

Organisatie

	voert gestructureerd consult volgens de richtlijnen.
	handelt volgens de (landelijke) protocollen en het beleid van de praktijk.
	verzorgt direct na de behandeling verslaglegging.
	realiseert nazorg bij iedere behandeling.
	zorgt voor bereikbaarheid.

2

2

3

4

	hanteert wet- en regelgeving.
	handelt binnen de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in de wet BIG.
	kent de grenzen van de eigen competentie en handelt binnen die grenzen.
	levert hoogstaande patiëntenzorg op een integere, oprechte en betrokken wijze.
	oefent het beroep uit naar de gebruikelijke ethische normen van het beroep.
	vertoont adequaat persoonlijk en inter-persoonlijk gedrag.

2

3

3

4

Professionaliteit

indicaties en contra-indicaties, hun effectiviteit en doelmatigheid.
	gebruikt ‘best practice’ kennis indien hogere wetenschappelijke kennis ontbreekt.
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Kenmerkende beroepssituaties*

PROFESSIONALITEIT

MAATSCHAPPELIJK
HANDELEN

SAMENWERKING

Korte praktijk beoordeling

Een gesprek met een nieuwe patiënt over voorgestelde behandeling.

x

x

x

Een gesprek met een patiënt over de behandeling, het resultaat en effect.

x

x

x

Een telefonisch gesprek met een patiënt na de eerste behandeling.

x

x

x

Een gesprek met een bekende patiënt over een gewenste (vervolg) behandeling.

x

x

x

Een gesprek met een ontevreden patiënt over een uitgevoerde behandeling.

x

x

x

x

Een gesprek met een (nieuwe) patiënt die ‘shopt’ van
behandelaar naar behandelaar.
Het gebruik van beeldvormende technieken bij de intake
van een (nieuwe) patiënt.

ORGANISATIE

KENNIS EN WETENSCHAP

COMMUNICATIE

MEDISCH HANDELEN

B. Toetsing Thema 2.1 Intake,
in kaart brengen cosmetische problematiek

x

x

* Bij de keuze van KBS’s dient een goede spreiding over diverse doelgroepen (leeftijdscategorieën, man/vrouw, culturen) geborgd te worden.

TOETSWIJZE

KENNIS

Kennistoets

Thema 1
Relevante anamnese items.

Tijdens KPB’s en doorlopend

Principes van een gezichtsanalyse.

tijdens patiëntbesprekingen en

Relevante mogelijke differentiaal diagnoses.

complicatiebesprekingen

Relevante effecten en risico´s van cosmetische behandelingen.
	Kennis van de impact van cosmetische behandelingen op sociale omgeving op korte en lange termijn.
Kennis van relevante databanken en informatiebronnen.

Moduleopdracht evidence-based

Kennis van methoden van statistiek en onderzoek, datacollectie, literatuuronderzoek etc.

medicine (portfolio)

Kennis van de stappen van Evidence Based Medicine.

(bijvoorbeeld epidemiologische
gegevens body dysmorfie of
gezichtsanalyse)

VAARDIGHEID

TOETSWIJZE

(Diagnostische) gespreksvoering nieuwe patiënt.

Tijdens KPB / video

(Diagnostische) gespreksvoering bekende patiënt.
Gespreksvoering ontevreden patiënt.
Maken patiënt educatie en/of voorlichtingsmateriaal.

Portfolio

Maken van een brief t.b.v. intercollegiaal overleg (overdracht, resultaat behandeling n.a.v. gevraagd consult).
Maken van beeldvorming (foto).

OSATS

Beoordelen beeldmateriaal(foto).
Gezichtsanalyse.
Voert een nazorg consult.

Tijdens KPB

Gespreksvaardigheden: (multi-/interdisciplinair) overleg, interviewtechnieken, voorlichtingsvaardigheden,
patiënt educatie.

De aios vindt zichzelf bekwaam en bevoegd voor dit thema .....................................................................................................................
Opleider/supervisor vindt de aios bekwaam en bevoegd voor dit thema ...............................................................................................
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THEMA 2 - CONSULTVOERING 2.2 Opstellen behandelplan (basis)
A. Beschrijving competenties
Dit thema is gericht op gesprekstechnieken van de aios gedurende de intake en consultvoering,
het opbouwen en onderhouden van de relatie met de patiënt en het deskundig voorlichten
en adviseren van de patiënt, zijn/haar omgeving en publiek of collegae in het algemeen.
IJkmomenten

1

COMPETENTIES
Medisch handelen

2

3

4

Niveau

DE AIOS…

	bepaalt samen met patiënt, welk behandeldoel wordt nagestreefd, waarbij de haalbaarheid van het behandeldoel
een belangrijke punt van overleg is.
wijst de patiënt proactief op de mogelijkheid van vervolgbehandeling op basis van deskundigheid.
adviseert over de mogelijkheden van vervolgbehandeling waarin het tijdspad wordt betrokken.
stimuleert en faciliteert de participatie van de patiënt en zo nodig zijn systeem bij de behandeling.

	hanteert recente wetenschappelijke evidentie bij het nemen van beslissingen en kiest bij afwezigheid van
die hogere wetenschappelijke evidentie voor best practice.

	zoekt naar een wetenschappelijke onderbouwing van, en is bereid tot open overleg over een door de patiënt

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

3

4

1

2

3

4

voorgestelde alternatieve behandeling.

	stelt op basis van het consult een behandelplan op, dat haalbaar is en passend bij een individuele patiënt.
	betrekt de wens van de patiënt bij het nemen van een besluit over behandelingsplanning en behandeling
(shared decision making).

	kan pathologisch gedrag van de patiënt herkennen en hanteren vanuit zijn kennis over psychiatrische ziektebeelden.
	houdt rekening met de belastbaarheid van de patiënt en zijn systeem.
	houdt rekening met de (sociaal) culturele achtergrond bij het opstellen van het behandelplan.
Communicatie

	bouwt een effectieve, respectvolle behandelrelatie op met de patiënt.
	luistert, vat samen en verduidelijkt de informatie voor patiënt.
	communiceert het behandelplan op een begrijpelijke manier met de patiënt.
laat besluitvorming over het ondergaan van de behandeling over aan de patiënt.

	documenteert het behandelplan en de bijbehorende afspraken in het dossier: correct, volledig, eenduidig en
systematisch.

	communiceert respectvol en eenduidig met collegae, andere specialisten en zorgprofessionals over de noodzakelijke
verwijzing binnen het behandelplan.

Samenwerken

	voert, daar waar nodig, intercollegiaal overleg met collegae en / of andere (para)medische disciplines.

Kennis en
Wetenschap

	betrekt recente wetenschappelijk kennis over verschillende behandelmogelijkheden, hun indicaties en contra-indicaties,
hun effectiviteit en doelmatigheid.

	gebruikt ‘best practice’ kennis indien hogere wetenschappelijke kennis ontbreekt.
Maatschappelijk
handelen

	handelt volgens de relevante, wettelijke bepalingen en beroepscode.
	geeft voorlichting gerelateerd aan het cosmetische vraagstuk van de patiënt (patiënt-educatie).

1

2

3

4

Organisatie

	handelt volgens (landelijke) protocollen en beleid van de praktijk.
	sluit een behandelingsovereenkomst conform de WGBO en geeft uitleg aan de patiënt.

1

2

3

4

Professionaliteit

	hanteert wet- en regelgeving.
	handelt binnen de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in de wet BIG.
	vertoont professioneel en maatschappelijk verantwoord gedrag.
	volgt ontwikkelingen op het gebied van de cosmetische geneeskunde nationaal en internationaal.

1

2

3

4
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Kenmerkende beroepssituaties*

PROFESSIONALITEIT

MAATSCHAPPELIJK
HANDELEN

SAMENWERKING

ORGANISATIE

KENNIS EN WETENSCHAP

COMMUNICATIE

MEDISCH HANDELEN

B. Toetsing Thema 2.2 Opstellen behandelplan (basis)

Korte praktijk beoordeling

Het opstellen van een behandelplan voor een nieuwe patiënt.

x

x

Het opstellen van een behandelplan voor een ‘shoppende’ patiënt.

x

Het opstellen van een behandelplan voor patiënten met een verscheidenheid
aan sociaal-economische status.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Het opstellen van een behandelplan voor een patiënt met een angst
voor een geïndiceerde behandeling.

x

x

x

Het opstellen van een behandelplan voor
een veeleisende / onderhandelende patiënt.

x

x

x

x

* Bij de keuze van KBS’s dient een goede spreiding over diverse doelgroepen (leeftijdscategorieën, man/vrouw, culturen) geborgd te worden.

KENNIS

TOETSWIJZE

	Thema 1
	Thema 2.1
	Behandelmethoden (basis).
	Verschillen tussen doelgroepen: leeftijd, etnische afkomst, geslacht.

Kennistoets
Tijdens KPB’s en doorlopend
tijdens patiëntbesprekingen en
complicatiebesprekingen
Presentatie casus

	Casuïstiek-bespreking over behandeling tijdens (team)overleg volgens klinisch redeneer principes.

Tijdens teambespreking ->
Reflectieverslag in portfolio

VAARDIGHEID

TOETSWIJZE

Gespreksvaardigheden: interviewtechnieken, advies en voorlichtingsvaardigheden, omgaan met weerstanden.

Tijdens KPB

Behandelplan o.b.v. casus.

OSATS

De aios vindt zichzelf bekwaam en bevoegd voor dit thema .....................................................................................................................
Opleider/supervisor vindt de aios bekwaam en bevoegd voor dit thema ...............................................................................................
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THEMA 3 - BEHANDELING EN NAZORG 3.1 Injectables
A. Beschrijving competenties
Dit thema is gericht op de diverse behandelingen van de cosmetische geneeskunde, aanpalende vakgebieden en
(internationale) samenwerking. Het betreft zowel de (product)kennis als de vaardigheid de behandeling uit te voeren
als ook de kennis over verwijzen naar andere specialismen.

3.1 Injectables (zoals botuline toxine, hyaluronzuur en andere fillers, biostimulatoire middelen,
injectie lipolyse, carboxytherapie, plaatjes rijk plasma (PRP), mesotherapie)

IJkmomenten

1

COMPETENTIES
Medisch handelen

Communicatie

2

3

4

Niveau

DE AIOS…
	beschikt over relevante kennis over de veranderende anatomie t.g.v. de veroudering van het uiterlijk,
(cosmetische) gevolgen daarvan en de behandelmogelijkheden hiervoor met injectables.
	beschikt over relevante kennis over de anatomie ten behoeve van de esthetische verbetering van het uiterlijk.
	beschikt over kennis van de intrinsieke en extrinsieke factoren die van invloed zijn op de esthetiek en de veroudering
van het uiterlijk en de (cosmetische) gevolgen en behandelmethoden daarvan.
	beschikt over kennis van de verschillende injectables; productkennis, toepassingsmogelijkheden/indicaties,
behandelprotocollen.
	beschikt over de vaardigheden voor het op een correcte / volgens protocol toedienen van injectables.
	beschikt over kennis over de verschillende protocollen van de injectables.
	beschikt over kennis over permanente fillers en kent de consequenties van de aanwezigheid van permanente fillers
in een patiënt.
	heeft kennis van het voorkomen van prikaccidenten en kent het te volgen protocol in geval van een prikaccident.
	beschikt over kennis van de algemene richtlijnen infectiepreventie (WIP) en handelt hiernaar.
	beschikt over adequate kennis van farmacologie en toxicologie van antibiotica, antivirale middelen en lokale
anesthetica met de praktische toepassing daarvan.
	indiceert tijdig en vakkundig tot een vervolgafspraak.
	stimuleert en faciliteert de participatie van de patiënt tijdens de behandeling.
	betrekt de wens van de patiënt bij het nemen van besluiten over behandeling en behandelingsplanning (shared
decision making).
	handelt adequaat bij aan injectables gerelateerde complicaties of acute situaties.
kan met de patiënt communiceren over de te gebruiken producten op voor de patiënt begrijpelijke manier.
	kan met de patiënt over behandelmethodes communiceren op een respectvolle en voor de patiënt begrijpelijke manier.
	kan met de patiënt over risico’s en complicaties van de behandelmethode communiceren op een respectvolle en
voor de patiënt begrijpelijke manier.
	kan met collegae op relevante en adequate wijze over bovenstaande onderwerpen communiceren.
	werkt behandelingsverslagen direct en adequaat af volgens een vaste standaard.
	de verslaglegging in een patiëntendossier is correct, volledig, eenduidig en systematisch.

2

4

4

5

2

4

4

5

Samenwerken

	overlegt doelmatig interdisciplinair met collegae.
	verwijst adequaat indien medisch noodzakelijk is.
	levert effectief intercollegiaal consult.

2

3

4

4

Kennis en
Wetenschap

	hanteert de methodiek van evidence-based medicine.
	is bekend met relevante informatiebronnen en databanken.
	beschouwt medische informatie kritisch.
	bevordert de verbreding van wetenschappelijke vakkennis.
	bevordert de ontwikkeling van wetenschappelijke vakkennis.
	werkt zo mogelijk mee aan onderzoek.
	bevordert de deskundigheid van studenten, aios, anio’s, collegae, patiënten en andere betrokkenen bij de
cosmetische geneeskunde.

2

3

3

4

Maatschappelijk
handelen

	maakt gebruik van bovenstaande kennis om aan protocollen en richtlijnen mee te werken voor patiëntveiligheid.
	handelt volgens relevante wettelijke bepalingen.
	signaleert incidenten in de praktijk, bespreekt deze met betrokkenen en collegae en registreert deze in de
vorm van MIP. Hierop volgend stelt de cosmetisch arts naar aanleiding van deze constateringen een verbeterplan op.

2

3

3

4

Organisatie

	gebruikt informatietechnologie voor optimale patiëntenzorg, en voor bij- en nascholing.
	werkt effectief en doelmatig binnen een cosmetische praktijk.
	zorgt voor logistiek en organisatie rondom behandeling.

2

3

3

4

Professionaliteit

	levert hoogstaande patiëntenzorg op een integere, oprechte en betrokken wijze.
	neemt deel aan multi-, interdisciplinair overleg en complicatiebesprekingen.
	houdt referaten.
	neemt deel aan intervisie.
	toont bereidheid tot leren.
	zorgt dat haar/zijn vakkennis up-to-date is , bezoekt hiertoe relevante congressen en leest vakliteratuur.
	ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan en doet aan wetenschappelijk onderzoek.
	kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daarbinnen.
	oefent de geneeskunde uit naar gebruikelijke ethische normen van het beroep.

2

3

3

5
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Kenmerkende beroepssituaties*
Patiënt met dynamische rimpels.
Patiënt met statische rimpels.
Patiënt met masseter hypertrofie.
Patiënt met gummy-smile.
Patiënt met hyperhidrosis.
Patiënt met migraine / spierspanningshoofdpijn.
Patiënt met huidlaxiteit (niet-chirurgisch).
Patiënt met infra-orbitaal volumeverlies.
Patiënt met verslapte kaaklijn.
Patiënt met wanglijnen.
Patiënt met volumeverlies lippen.
Patiënt met contourverlies lippen.
Patiënt met radiale liplijnen.
Patiënt met versterkte marionetlijnen.
Patiënt met halslijnen.
Patiënt met verouderde handen.
Patiënten met decolleté lijnen.
Patiënt met volumeverlies van de wangen.
Patiënt met volumeverlies van de zygoma.
Patiënt met volumeverlies en angst voor niet-autologe producten.

PROFESSIONALITEIT

MAATSCHAPPELIJK
HANDELEN

SAMENWERKING

ORGANISATIE

KENNIS EN WETENSCHAP

COMMUNICATIE

MEDISCH HANDELEN

B. Toetsing Thema 3.1 Injectables

Korte praktijk beoordeling

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x

x
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x
x
x
x
x
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x

x
x
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x
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x
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x
x
x
x
x
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x
x
x

* Bij de keuze van KBS’s dient een goede spreiding over diverse doelgroepen (leeftijdscategorieën, man/vrouw, culturen) geborgd te worden.

KENNIS

TOETSWIJZE

Thema 1

Schriftelijke kennistoets

	Anatomie, fysiologie en pathologie van het verouderingsproces van het uiterlijk en cosmetische gevolgen daarvan.
	Inzicht in verhoudingen en anatomie ten behoeve van de esthetische verbetering van het uiterlijk.

Tijdens KPB’s en doorlopend tijdens
overdracht, patiëntbesprekingen,
complicatiebesprekingen

Invloed van intrinsieke en extrinsieke factoren op de anatomische structuren.

	Farmacologie, toxicologie en complicaties injectables ( zoals botuline toxine, hyaluronzuur en andere fillers,
biostimulatoire middelen, injectie lipolyse, carboxytherapie, plaatjesrijk plasma (PRP), mesotherapie).
Farmacologie en toxicologie antibiotica, lokale anesthetica en praktische toepassing daarvan.
Permanente fillers.
Parameters acute situaties.

CAT

Kennis van relevante databanken en informatiebronnen.
Kennis van methoden van statistiek en onderzoek, datacollectie, literatuuronderzoek etc.
Kennis van de stappen van EBM.

Moduleopdracht EBM (portfolio)

VAARDIGHEID

TOETSWIJZE

CAT

Moduleopdracht EBM (portfolio)

Injecteren botuline toxine – locatie: m. frontalis.
Injecteren botuline toxine – locatie: glabella.
Injecteren botuline toxine – locatie: m. masseter hypertrofie.
Injecteren botuline toxine – locatie: m. orbicularis oculi.
Injecteren botuline toxine – locatie: m. orbicularis oris.
Injecteren hyaluronzuur filler – locatie: Nasolabiale plooi.
Injecteren hyaluronzuur filler – locatie: Marionetlijnen.
Injecteren hyaluronzuur filler – locatie: Jukbeenderen.
Injecteren hyaluronzuur filler – locatie: Wangen.
Injecteren hyaluronzuur filler – locatie: Voorhoofd.
Injecteren hyaluronzuur filler – locatie: Radiale liplijnen.
Injecteren hyaluronzuur filler – locatie: Temporaal.
Injecteren hyaluronzuur filler – locatie: Lippen.
Injecteren hyaluronzuur filler – locatie: Traangoot.
Injecteren hyaluronzuur filler – locatie: Kin.
Injecteren hyaluronzuur filler – locatie: Neus.
Injecteren hyaluronzuur filler – locatie: Kaaklijn.
Injecteren hyaluronzuur filler – locatie: Handen.
Injecteren hyaluronzuur filler – locatie: Hals.
Injecteren hyaluronzuur filler – locatie: Decolleté.
Injecteren biostimulatoire injectable – locatie: Temporaal.
Injecteren biostimulatoire injectable – locatie: Jukbeenderen.
Injecteren biostimulatoire injectable – locatie: Wangen.
Injecteren biostimulatoire injectable – locatie: Nasolabiale plooi.
Injecteren biostimulatoire injectable – locatie: Kaaklijn.
Injecteren biostimulatoire injectable – locatie: Kin.
Injecteren biostimulatoire injectable – locatie: Marionetlijnen.
Injecteren PRP - locatie: behaarde hoofdhuid.

OSATS, KPB

De aios vindt zichzelf bekwaam
en bevoegd voor dit thema ..............................................................................................................
Opleider/supervisor vindt de aios bekwaam
en bevoegd voor dit thema .............................................................................................................
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THEMA 3 - BEHANDELING EN NAZORG 3.2 Laser-, lichttoepassingen en energy based devices (EBD)
A. Beschrijving competenties
Dit thema is gericht op de diverse behandelingen van de cosmetische geneeskunde,
aanpalende vakgebieden en (internationale)samenwerking. Het betreft zowel de (product- en
apparatuur-)kennis als de vaardigheid om de behandeling uit te voeren als ook de kennis
over het verwijzen naar andere specialismen.

IJkmomenten

1

COMPETENTIES
Medisch handelen

2

3

4

Niveau

DE AIOS…

	beschikt over relevante kennis van de werking van diverse soorten licht, laser en straling en de interactie daarvan op
de huid en onderliggende weefsels met betrekking tot de diverse cosmetische behandelmogelijkheden.

	heeft kennis over de verschillende protocollen van Licht, niet ablatieve lasers, ablatieve Erbium- en CO2-lasers,
radiofrequentie en andere energy based devices.

	kent verschillende groepen behandelapparatuur en weet hoe deze te gebruiken.
	beschikt over de praktische vaardigheden om werkzaamheden met de apparatuur te verrichten.*
	beschikt over relevante kennis om een afweging te maken tussen de verschillende behandelmethodes.
	kent de bijwerkingen en complicaties en weet daarop adequaat te (be)handelen.
	beschikt over kennis van de algemene richtlijnen infectiepreventie (zoals opgesteld door de WIP) en handelt hiernaar.
	beschikt over adequate kennis van farmacologie, toxicologie en interactie van medicatie (m.n. antibiotica, antivirale

1

1

2

4

2

3

3

4

2

3

4

4

1

2

4

4

middelen en lokale anesthetica) en de praktische toepassing daarvan.
	heeft kennis en kan daar naar handelen bij acute situaties (gerelateerd aan Laser, licht, EBD).
	indiceert tijdig en vakkundig tot een vervolgafspraak.
	betrekt de wens van de patiënt bij het nemen van besluiten over behandeling en behandelingsplanning
(shared decision making).
	instrueert de patiënt over behandelprotocollen pre- en post-behandeling en stimuleert de participatie van de patiënt.

Communicatie

	kan met de patiënt over risico’s en complicaties van de behandelmethode communiceren op een respectvolle
en voor de patiënt begrijpelijke manier.

	kan met collegae op relevante en adequate wijze over bovenstaande onderwerpen communiceren.
	werkt het behandelingverslag direct en adequaat af.
	zorgt voor correcte verslaglegging in een patiëntendossier: volledig, eenduidig en systematisch.
Samenwerken

	overlegt doelmatig interdisciplinair met collegae.
	verwijst adequaat indien dit medisch noodzakelijk is.
	levert effectief intercollegiaal consult.

Kennis en
Wetenschap

	hanteert de methodiek van evidence-based medicine.
	is bekend met relevante informatiebronnen en databanken.
	beschouwt medische informatie kritisch.
	bevordert de verbreding van en ontwikkelt de wetenschappelijke vakkennis.
	bevordert de deskundigheid van studenten, aios, anio’s, collegae, patiënten en andere betrokkenen bij
de cosmetische geneeskunde.

	gebruikt ‘best practice’ kennis indien hogere wetenschappelijke kennis ontbreekt.
Maatschappelijk
handelen

	maakt gebruik van bovenstaande kennis om aan protocollen en richtlijnen mee te werken voor patiëntveiligheid.
	handelt volgens relevante wettelijke bepalingen.
	treedt adequaat op bij incidenten in de zorg (signaleert, bespreekt, registreert, zet verbeteracties is).

2

3

4

4

Organisatie

	werkt effectief en doelmatig binnen een cosmetische praktijk.
	zorgt voor logistiek en organisatie rondom behandeling.

2

3

3

4

Professionaliteit

	levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze.
	vertoont adequaat persoonlijk en inter-persoonlijk professioneel gedrag.
	kent de grenzen van de eigen competentie en handelt binnen die grenzen.
	levert patiëntenzorg op ethisch verantwoorde wijze.
	neemt deel aan multi-, interdisciplinair overleg, complicatiebesprekingen.
	houdt referaten.
	neemt deel aan intervisie.
	toont bereidheid tot leren.
	zorgt dat haar/zijn vakkennis up-to-date is d.m.v. het bezoeken van relevante congressen en het lezen van

2

2

3

4

vakliteratuur.

	ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan en doet aan wetenschappelijk onderzoek.
	oefent de geneeskunde uit naar gebruikelijke ethische normen van het beroep.
* Beschikt over de praktische vaardigheden om de werkzaamheden met de ablatieve Erbium- en CO2-lasers te verrichten tot en met niveau 3.
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Kenmerkende beroepssituaties*

PROFESSIONALITEIT

MAATSCHAPPELIJK
HANDELEN

SAMENWERKING

ORGANISATIE

KENNIS EN WETENSCHAP

COMMUNICATIE

MEDISCH HANDELEN

B. Toetsing Thema 3.2 Laser-, lichttoepassingen en energy based devices (EBD)

Korte praktijk beoordeling

Patiënt met ongewenste beharing.

x

x

x

x

Patiënt met couperose in gelaat.

x

x

x

x

Patiënt met acne.

x

x

x

x

Patiënt met hyperpigmentatie.

x

x

x

x

Patiënt met toegenomen huidlaxiteit (niet-chirurgisch).

x

x

x

x

* Bij de keuze van KBS’s dient een goede spreiding over diverse doelgroepen (leeftijdscategorieën, man/vrouw, culturen) geborgd te worden.

KENNIS

TOETSWIJZE

	Thema 1
	Thema 2
	Werking, bijwerking en complicaties diverse soorten licht en straling en de weefselinteractie daarvan op de huid en

Schriftelijke kennistoets
Tijdens KPB’s en doorlopend

onderliggende weefsels.

tijdens patiëntbesprekingen en

	Verschillende behandelapparatuur(behandeling + risico’s).
	Farmacologie, toxicologie en interactie van medicatie (m.n. antibiotica, antivirale middelen en lokale anesthetica) en

complicatiebesprekingen

praktische toepassing daarvan.

CAT

	Parameters acute situaties.
	Kennis van relevante databanken en informatiebronnen.
	Kennis van methoden van statistiek en onderzoek, datacollectie, literatuuronderzoek etc.
	Kennis van de stappen van EBM.

Moduleopdracht EBM (portfolio)

VAARDIGHEID

TOETSWIJZE

CAT

Moduleopdracht EBM (portfolio)

Laserbehandeling uitvoeren (gefractioneerd).

OSATS, KPB

Lichtbehandeling uitvoeren.
EBD behandeling uitvoeren.

De aios vindt zichzelf bekwaam en bevoegd voor dit thema .....................................................................................................................
Opleider/supervisor vindt de aios bekwaam en bevoegd voor dit thema ...............................................................................................

OPLEIDINGSPLAN
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THEMA 3 - BEHANDELING EN NAZORG 3.3 Cosmetische dermatologie
A. Beschrijving competenties
Dit thema is gericht op de diverse behandelingen binnen de cosmetische geneeskunde,
de aanpalende vakgebieden en (internationale)samenwerking. Het betreft zowel de
(product-)kennis als de vaardigheid om de behandeling uit te voeren als ook
de kennis over verwijzen naar andere specialismen.

IJkmomenten

1

COMPETENTIES
Medisch handelen

2

3

4

Niveau

DE AIOS…

	beschikt over relevante kennis van de veranderende anatomie, fysiologie en pathalogie van de huid t.g.v.
de veroudering en de bijbehorende behandelmogelijkheden.

	beschikt over relevante kennis van de veroudering van de anatomische structuren van het gezicht en de gevolgen
daarvan en de bijbehorende behandelmogelijkheden.

	beschikt over kennis van de intrinsieke en extrinsieke factoren van de veroudering anatomie van het gezicht en
de contouren van het lichaam en de gevolgen daarvan en de bijbehorende behandelmogelijkheden.

	beschikt over kennis en vaardigheden in het gebruik van coagulatie en cryotherapie.
	is bekend met de voor de cosmetische geneeskunde relevante dermatosen en de bijbehorende indicaties en contraindicaties betreffende cosmetische behandelingen en kan deze toepassen.

	is in staat om benigne en maligne laesies te onderscheiden, om vanuit een cosmetisch oogpunt voor de benigne laesies

een behandelplan op te stellen en om bij twijfel tussen benigne of maligne laesie of bij evident (pre-)maligne laesies
adequaat te verwijzen voor aanvullend onderzoek/behandeling conform de daarvoor geldende richtlijnen.
	beschikt over kennis om huidaandoeningen middels het PROVOKE-systeem te beschrijven.
	is op de hoogte van de werking van diverse cosmeceuticals, deze adequaat toe te passen en is in staat de patiënt hierbij
van onderbouwd advies te voorzien.
	is op de hoogte van de werking van diverse peelings, deze adequaat toe te passen en is in staat de patiënt hierin van
onderbouwd advies te voorzien.*
	is op de hoogte van de werking van coagulatie en cryotherapie en is in staat de patiënt van onderbouwd advies te
voorzien hierin en is op de hoogte van de indicaties en de contra-indicaties van deze technieken (m.n. melanocytaire
laesies).
	is in staat voor verschillende dermatosen of benigne huidlaesies de passende cosmetische behandeling te selecteren
en toe te passen, indien een medische behandeling (door de dermatoloog) niet is geïndiceerd.
	kan adequaat gebruik maken van fotografie voor het vaststellen van een dermatologische diagnose.
	kan adequaat gebruik maken van fotografie voor het vaststellen van een dermatologische afwijking / laesie.

Communicatie

	verstrekt aan patiënt informatie over de oorzaken en mechanismen van de cosmetische klacht.
	kan met de patiënt over het behandelplan communiceren op een respectvolle en voor de patiënt begrijpelijke manier.
	werkt behandelingsverslag direct en adequaat af volgens een vaste standaard.

Samenwerken

	overlegt doelmatig interdisciplinair met collegae.
	verwijst adequaat, indien dat medisch noodzakelijk is.
	levert effectief intercollegiaal overleg.
	stuurt de patiënt door in geval van een gevonden aandoening indien deze beter aansluit bij een arts

2

3

4

5

3

3

4

5

3

3

4

5

2

3

4

4

2

3

4

5

van een ander specialisme/discipline.

Kennis en
Wetenschap

	beschouwt medische informatie kritisch.
	bevordert de verbreding van en ontwikkelt de wetenschappelijke vakkennis.
	ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan.
	bevordert de deskundigheid van studenten, aios, anios, collegae, patiënten en andere betrokkenen bij de cosmetische
geneeskunde voor dit zover van toepassing is.

Maatschappelijk
handelen

	kent en herkent de determinanten van dermatosen.
	werkt mee aan protocollen ter verbetering van de patiëntveiligheid.
	handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen.
	signaleert incidenten in de praktijk, bespreekt deze met betrokkenen en collegae en registreert deze in

de vorm van MIP. Verder onderneemt de cosmetisch arts naar aanleiding van deze constateringen verbeteracties.

Organisatie

	gebruikt informatietechnologie voor optimale patiëntenzorg en voor bij- en nascholing.
	werkt effectief en doelmatig binnen een cosmetische praktijk.
	zorgt voor logistiek en organisatie rondom behandeling.

3

3

4

5

Professionaliteit

	levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze.
	vertoont adequaat persoonlijk en inter-persoonlijk professioneel gedrag.
	kent de grenzen van de eigen competentie en handelt binnen die grenzen.
	levert patiëntenzorg op ethisch verantwoorde wijze.
	neemt deel aan multi-, interdisciplinair overleg, complicatiebesprekingen.
	houdt referaten.
	neemt deel aan intervisie.
	toont bereidheid tot leren.
	zorgt dat haar/zijn vakkennis up-to-date is d.m.v. het bezoeken van relevante congressen en het lezen van vakliteratuur.
	ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan en doet aan wetenschappelijk onderzoek.
	oefent de geneeskunde uit naar gebruikelijke ethische normen van het beroep.

3

4

4

5

* Beschikt over de praktische vaardigheden om peelings dieper dan de reticulaire dermis te verrichten tot en met niveau 3.
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Kenmerkende beroepssituaties*

PROFESSIONALITEIT

MAATSCHAPPELIJK
HANDELEN

SAMENWERKING

ORGANISATIE

KENNIS EN WETENSCHAP

COMMUNICATIE

MEDISCH HANDELEN

B. Toetsing Thema 3.3 Cosmetische dermatologie

Korte praktijk beoordeling

Patiënt met acne behandelen met de meest passende peeling.

x

x

x

x

Patiënt met hyperpigmentatie behandelen met de meest passende peeling.

x

x

x

x

Patiënt met huidveroudering behandelen met de meest passende peeling.

x

x

x

x

Patiënt behandelen met coagulatie i.v.m. spider naevi.

x

x

x

x

Patiënt behandelen met cryotherapie i.v.m. een verruca seborrhoica.

x

x

x

x

* Bij de keuze van KBS’s dient een goede spreiding over diverse doelgroepen (leeftijdscategorieën, man/vrouw, culturen) geborgd te worden.

KENNIS

TOETSWIJZE

	Thema 1
	Anatomie, fysiologie en histologie van het verouderingsproces van het uiterlijk en cosmetische gevolgen daarvan.
	Invloed van intrinsieke en extrinsieke factoren op de anatomische structuren.
	De verschillende dermatosen en de bijbehorende indicaties en contra indicaties betreffende cosmetische behandelingen.
	Benigne en maligne laesies te onderscheiden.
	Diverse peelings en bijbehorende indicaties.
	De werking van diverse cosmeceuticals, coagulatie, cryotherapie.
	Kennis van relevante databanken en informatiebronnen.
	Kennis van methoden van statistiek en onderzoek, datacollectie, literatuuronderzoek etc.
	Kennis van de stappen van EBM.

Schriftelijke kennistoets
Tijdens KPB’s en doorlopend
tijdens patiëntbesprekingen en
complicatiebesprekingen
CAT

Moduleopdracht EBM (portfolio)

VAARDIGHEID

TOETSWIJZE

CAT

Moduleopdracht EBM (portfolio)

Adviseert de patiënt over de werking van diverse cosmeceuticals.

OSATS, KPB

Kan behandelen met de gangbare en bewezen peelings.
Kan behandelen met cryotherapie.
Kan behandelen met coagulatie.

	Stelt cosmetisch en medisch beleid op voor benigne en maligne laesies, waarbij maligne laesies altijd worden verwezen
naar een daartoe bekwaam specialist.

De aios vindt zichzelf bekwaam en bevoegd voor dit thema .....................................................................................................................
Opleider/supervisor vindt de aios bekwaam en bevoegd voor dit thema ...............................................................................................

OPLEIDINGSPLAN
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THEMA 3 - BEHANDELING EN NAZORG 3.4 Cosmetische chirurgie
A. Beschrijving competenties
Dit thema is gericht op de diverse behandelingen van de cosmetische geneeskunde, aanpalende
vakgebieden en (internationale) samenwerking. Het betreft zowel de (product)kennis als de
vaardigheden om de behandelingen die tot het palet van de cosmetisch arts behoren uit te
voeren, alsmede ook om het verwerven van voldoende kennis van aanpalende vakgebieden om
te kunnen verwijzen naar andere specialismen. Dit thema biedt geen uitgebreide chirurgische
scholing, omdat dit niet thuis hoort in de basisopleiding voor cosmetisch artsen.
COMPETENTIES
Medisch handelen

Communicatie

IJkmomenten

1

2

3

4

Niveau

DE AIOS…

	beschikt over een overzicht van de aanpalende disciplines en kennis van de cosmetische chirurgie.
beschikt over relevante kennis omtrent de anatomie en fysiologie van het gebied waarin chirurgisch behandeld wordt.
beschikt over kennis van cosmetische chirurgie ten behoeve van voorlichting, verwijzing en triage.
beschikt over basiskennis van chirurgische hechttechnieken en materialen.
	beschikt over adequate kennis van farmacologie en toxicologie van antibiotica, antivirale middelen en lokale
anesthetica en de praktische toepassing daarvan.
	indiceert tijdig en vakkundig tot een vervolgafspraak.
	stimuleert en faciliteert de participatie van de patiënt bij de behandeling.
	betrekt de wens van de patiënt bij het nemen van besluiten over behandeling en behandelingsplanning
(shared decision making).
	heeft kennis van de voorkoming van prikaccidenten en kent het te volgen protocol in geval van een prikaccident.
	heeft kennis van de algemene richtlijnen infectiepreventie zoals opgesteld door de WIP.
	beschikt over kennis van lipofilling en liposculptuur ten behoeve van voorlichting, triage en verwijzing.

2

2

3

4

3

3

4

5

	kan met de patiënt over risico’s en complicaties van diverse behandelmethode communiceren op een respectvolle en
voor de patiënt begrijpelijke manier.

	kan met collegae op relevante en adequate wijze over bovenstaande onderwerpen communiceren.
	werkt behandelingsverslag direct en adequaat af.
	De verslaglegging in het patiëntendossier is correct, volledig, eenduidig en systematisch.
Samenwerken

	overlegt doelmatig interdisciplinair met collegae.
	verwijst adequaat indien medisch noodzakelijk is.
	levert effectief intercollegiaal consult.

3

3

4

5

Kennis en
Wetenschap

	hanteert de methodiek van evidence-based medicine.
	is bekend met relevante informatiebronnen en databanken.
	beschouwt medische informatie kritisch.
	bevordert de verbreding van de wetenschappelijke vakkennis.
	bevordert ontwikkeling van de wetenschappelijke vakkennis.
	bevordert de deskundigheid van studenten, aios, anios, collegae, patiënten en andere betrokkenen

2

3

4

4

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

bij de cosmetische geneeskunde.

Maatschappelijk
handelen

	maakt gebruik van bovenstaande kennis om aan protocollen en richtlijnen mee te werken voor patiëntveiligheid.
	handelt volgens relevante wettelijke bepalingen.
	signaleert incidenten in de praktijk, bespreekt deze met betrokkenen en collegae en registreert deze in
de vorm van MIP. Bevordert de verbreding van wetenschappelijke kennis en ontwikkelt deze.

Organisatie

	werkt effectief en doelmatig binnen een cosmetische praktijk.
	zorgt voor logistiek en organisatie rondom behandeling.

Professionaliteit

	levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze.
vertoont adequaat persoonlijk en inter-persoonlijk professioneel gedrag.

	kent de grenzen van de eigen competentie en handelt binnen die grenzen.
levert patiëntenzorg op ethisch verantwoorde wijze.

	neemt deel aan multi-, interdisciplinair overleg, complicatiebesprekingen.
	houdt referaten.
	neemt deel aan intervisie.
	toont bereidheid tot leren.
	zorgt dat haar/zijn vakkennis up-to-date is d.m.v. het bezoeken van relevante congressen en het lezen van
vakliteratuur.

	ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan en doet aan wetenschappelijk onderzoek.
	oefent de geneeskunde uit naar gebruikelijke ethische normen van het beroep.
	handelt binnen de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden en binnen de competenties van een (basis)arts
conform de wet BIG.
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Kenmerkende beroepssituaties*

PROFESSIONALITEIT

MAATSCHAPPELIJK
HANDELEN

SAMENWERKING

ORGANISATIE

KENNIS EN WETENSCHAP

COMMUNICATIE

MEDISCH HANDELEN

B. Toetsing Thema 3.4 Cosmetische chirurgie

Korte praktijk beoordeling

Patiënt met dermale maligne ponerende laesie herkennen en verwijzen.

x

x

x

x

Voorlichting geven over huidsurplus en huidlaxiteit aan een patiënt.

x

x

x

x

Voorlichting geven over dermotochalasis van het ooglid aan een patiënt .

x

x

x

x

Voorlichting geven over wenkbrauw ptosis aan een patiënt.

x

x

x

x

Voorlichting geven over medio-caudale migratie van weke delen in het
aangezicht met faciale rhytiden aan een patiënt.

x

x

x

x

Voorlichting geven over lokale subcutane vetdeposities door middel van
liposculptuur en/of lipofilling onder lokale anesthesie.

x

x

x

x

* Bij de keuze van KBS’s dient een goede spreiding over diverse doelgroepen (leeftijdscategorieën, man/vrouw, culturen) geborgd te worden.

KENNIS

TOETSWIJZE

	Thema 1, 2
	Overzicht cosmetische chirurgie en complicaties.
	Cosmetische chirurgische hechttechnieken en materialen.
	Anatomie en fysiologie van te opereren gebied met gevaren zones.

Schriftelijke kennistoets
Tijdens KPB’s en doorlopend tijdens
patiëntbesprekingen en complicatiebesprekingen
CAT

	Kennis van relevante databanken en informatiebronnen.
	Kennis van methoden van statistiek en onderzoek, datacollectie, literatuuronderzoek etc.
	Kennis van de stappen van EBM.

Moduleopdracht EBM (portfolio)

VAARDIGHEID

TOETSWIJZE

CAT

Moduleopdracht EBM (portfolio)

Formuleren behandelplan.

Moduleopdracht (portfolio)

De aios vindt zichzelf bekwaam en bevoegd voor dit thema .....................................................................................................................
Opleider/supervisor vindt de aios bekwaam en bevoegd voor dit thema ...............................................................................................
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THEMA 4 - VEILIGHEID 4.1 Veiligheid
A. Beschrijving competenties
Dit thema gaat in op het realiseren van optimale omstandigheden in het kader van veiligheid voor
de patiënt en de behandelend arts zoals omgaan met incidenten, complicaties, protocollen en
richtlijnen.

IJkmomenten

1

COMPETENTIES
Medisch handelen

2

3

4

Niveau

DE AIOS…

	heeft kennis van de preventie van prikaccidenten, kent het te volgen protocol in geval van een prikaccident en weet
daarnaar te handelen.

	heeft kennis van relevante complicaties van de behandeling, treft maatregelen om deze te verkleinen en weet ze,
indien nodig, te behandelen of voor een adequate verwijzing zorg te dragen.

	kent de procedures rondom hygiëne en past deze toe.
	heeft kennis van de algemene richtlijnen infectiepreventie (opgesteld door de WIP).
	heeft kennis om veilig met producten (materialen) te werken en ze te verwerken.
	heeft kennis van het veilig werken met benodigde apparatuur.
	heeft kennis van acute situaties en weet daarnaar te handelen.
	heeft kennis van een complicatieregistratiesysteem en weet dit te gebruiken.

2

3

4

5

3

4

5

5

1

3

4

5

1

3

4

5

3

4

5

5

2

3

4

5

3

4

4

5

heeft kennis van de rol van de IGZ binnen de gezondheidszorg en weet daarnaar te handelen.
is op de hoogte van relevante wet- en regelgeving (Wet persoonsgegevens, WGBO).

Communicatie

zorgt voor registratie van gehanteerde middelen.
zorgt voor registratie van meldingen van incidenten.
zorgt voor een registratie van complicaties.
zorgt voor registratie en archivering van patiëntgegevens conform de wettelijke eisen.
zorgt voor een behandelplan – verslag per behandeling (gestructureerd en compleet).
is in staat een passend informed consent op te stellen.

Samenwerken

begeleidt de zorg voor het nazorgtraject voor medewerkers na incidenten.
begeleidt de zorg voor het nazorgtraject voor patiënten na incidenten en complicaties.
kent de cosmetische kaart.
verwijst naar aanpalende specialismen indien nodig.

Kennis en
Wetenschap

werkt mee aan protocollen ter verbetering van de patiëntveiligheid.
handelt op basis van bestaande protocollen of wijkt daar gemotiveerd van af en legt dit vast in het dossier.
houdt zich op de hoogte van nieuwe inzichten t.a.v. veiligheid en cosmetische geneeskunde.

Maatschappelijk
handelen

handelt volgens de relevante, wettelijke bepalingen en beroepscode.
is bekend met het handelen van de IGZ, WVS en andere beroepsvereniging.
draagt zorg voor mediagebruik binnen de wettelijke en ethische kaders.

Organisatie

zorgt voor een veilig werkklimaat voor medewerkers en zichzelf.
stelt in samenwerking met personeel regels op die in de organisatie gelden voor patiënten en medewerkers.
draagt zorg voor een veilig behandelklimaat voor patiënten.
stelt regels op om een veilig behandelklimaat te garanderen.
zorgt voor de aanwezigheid van een eerstehulp kit en AED.

Professionaliteit

hanteert wet- en regelgeving.
handelt binnen de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in de wet BIG.
kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daar binnen.
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Kenmerkende beroepssituaties*
Begeleidt medewerker na een prikincident.

PROFESSIONALITEIT

MAATSCHAPPELIJK
HANDELEN

SAMENWERKING

ORGANISATIE

KENNIS EN WETENSCHAP

COMMUNICATIE

MEDISCH HANDELEN

B. Toetsing Thema 4.1 Veiligheid

Korte praktijk beoordeling

x

x

x

x

Weet om te gaan met een agressieve patiënt.
Weet op een verantwoorde manier te communiceren via de (sociale) media.

x

x

Weet te handelen bij een patiënt die onwel wordt tijdens een behandeling.

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

* Bij de keuze van KBS’s dient een goede spreiding over diverse doelgroepen (leeftijdscategorieën, man/vrouw, culturen) geborgd te worden.

KENNIS

TOETSWIJZE

	Thema 3
	Veiligheidsbeleid.
	Complicatieregistratiesystemen.
	Incidentmeldingssystemen.
	WIP, richtlijnen hygiëne, infecties.
	Relevante wet- en regelgeving.

Tijdens KPB’s en doorlopend

	Kennis van relevante databanken en informatiebronnen.
	Kennis van de stappen van EBM.
	Op de juiste manier een complicatie registreren.

Moduleopdracht EBM (portfolio)

tijdens patiëntbesprekingen en
complicatiebesprekingen

VAARDIGHEID

TOETSWIJZE

Melden incident.

Tijdens KPB of simulatie

Melden complicatie.

De aios vindt zichzelf bekwaam en bevoegd voor dit thema .....................................................................................................................
Opleider/supervisor vindt de aios bekwaam en bevoegd voor dit thema ...............................................................................................
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THEMA 4 - VEILIGHEID 4.2 Preventie en voorlichting
A. Beschrijving competenties
Dit thema gaat in op het realiseren van optimale omstandigheden in het kader
van veiligheid voor de patiënt en de behandelend arts zoals omgaan met incidenten,
complicaties, protocollen en richtlijnen.

IJkmomenten

1

COMPETENTIES
Medisch handelen

2

3

4

Niveau

DE AIOS…

	geeft relevante leefstijladviezen.
heeft kennis van de benodigde vaccinaties in de praktijk ten behoeve van de bevordering van veiligheid.

	weet d.m.v. een goede anamnese gericht op de voorgeschiedenis risicofactoren te minimaliseren
en contra-indicaties te herkennen.

1

3

4

5

is bekend met cooling-down periode.

	weet d.m.v. gerichte nazorg de kans op complicaties te minimaliseren.
Communicatie

	is proactief op het gebied van preventie rondom huidproblematiek.
	communiceert op verantwoorde wijze via folders, websites en andere media.

1

3

4

5

Samenwerken

	vraagt zo nodig advies aan collegae en andere zorgprofessionals.
	overlegt doelmatig interdisciplinair met collegae.

2

3

4

5

Kennis en
Wetenschap

	kan een wetenschappelijke publicatie op zijn waarde beoordelen.
	is in staat mee te denken over wetenschappelijk onderzoek.
	houdt kennis up-to-date.

1

2

3

4

Maatschappelijk
handelen

	brengt in het maatschappelijk debat de waarde van cosmetische geneeskunde naar voren.
	gaat adequaat om met media.
	geeft passende voorlichting over cosmetische vraagstukken.

1

2

3

4

Organisatie

	kan taken verdelen tussen de verschillende medewerkers, rekening houdend met bekwaamheden.

1

2

3

4

Professionaliteit

	hanteert wet en regelgeving rondom media.
	is zich bewust van professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
	volgt ontwikkelingen op het gebied van de cosmetische geneeskunde nationaal en internationaal.

1

3

4

5
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Kenmerkende beroepssituaties*

PROFESSIONALITEIT

Korte praktijk beoordeling

Voorlichting geven aan een rokende patiënt die komt
voor een hulpvraag over fillers.

x

x

x

Advies geven aan een zwangere patiënt die komt met een cosmetische hulpvraag.

x

x

x

Voorlichting geven aan een patiënt in de vorm van folders/website.

MAATSCHAPPELIJK
HANDELEN

SAMENWERKING

ORGANISATIE

KENNIS EN WETENSCHAP

COMMUNICATIE

MEDISCH HANDELEN

B. Toetsing Thema 4.2 Preventie en voorlichting

x

x

x

x

* Bij de keuze van KBS’s dient een goede spreiding over diverse doelgroepen (leeftijdscategorieën, man/vrouw, culturen) geborgd te worden.

KENNIS

TOETSWIJZE

	Thema 1

Kennistoets

Thema 2
Principes van monitoring.
Wetgeving rondom media.

VAARDIGHEID

TOETSWIJZE

Opstellen mediaplan o.b.v. casus.

Verslag portfolio

Maken van voorlichtingsmateriaal (folders, opzet website oi).

De aios vindt zichzelf bekwaam en bevoegd voor dit thema .....................................................................................................................
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THEMA 4 - VEILIGHEID 4.3 Kwaliteitssystemen en dossiervoering
A. Beschrijving competenties
Dit thema gaat in op het realiseren van optimale omstandigheden in het kader van veiligheid voor
de patiënt en de behandelend arts zoals het omgaan met incidenten, complicaties, protocollen en
richtlijnen

IJkmomenten

1

COMPETENTIES
Medisch handelen

2

3

4

Niveau

DE AIOS…

	is bekend met verschillende kwaliteitssystemen en weet deze toe te passen.
is op de hoogte van de verschillende veiligheidsniveaus en kan deze toepassen.

	is bekend met een efficiënte en effectieve manier van dossiervoering waarin opgenomen fotografische beelden

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

waardoor continuïteit en kwaliteit van zorg geborgd blijft en weet dit toe te passen.

Communicatie

gebruikt analyses van kwaliteitssystemen voor verduidelijking.
waarborgt continuïteit van zorg door verslaglegging.
verslaglegging in het dossier is correct, volledig, eenduidig en systematisch.
communiceert respectvol en eenduidig met collegae, andere specialisten, zorgprofessionals en patiënten.

Samenwerken

kan met meerdere professionals in een dossier werken.
kan op een professionele manier een dossier overdragen.

Kennis en
Wetenschap

gebruikt kwaliteitssystemen die zich bewezen hebben.

Maatschappelijk
handelen

handelt volgens de relevante, wettelijke bepalingen en beroepscode.
weet het belang van kwaliteitssystemen uit te leggen.

2

3

4

4

Organisatie

handelt volgens protocollen en beleid.

2

4

4

5

Professionaliteit

hanteert wet en regelgeving.

2

3

4

5

voldoet minimaal aan de kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging.
is zich bewust van professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
volgt ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitssystemen en dossiervoering.
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Kenmerkende beroepssituaties*
Het aanleggen en beheren van een correct, volledig, eenduidig
en systematisch dossier.

PROFESSIONALITEIT

MAATSCHAPPELIJK
HANDELEN

SAMENWERKING

ORGANISATIE

KENNIS EN WETENSCHAP

COMMUNICATIE

MEDISCH HANDELEN

B. Toetsing Thema 4.3 Kwaliteitssystemen en dossiervoering

Korte praktijk beoordeling

x

Het toepassen van een kwaliteitssysteem.

x

x

x

x

x

x

* Bij de keuze van KBS’s dient een goede spreiding over diverse doelgroepen (leeftijdscategorieën, man/vrouw, culturen) geborgd te worden.

KENNIS

TOETSWIJZE

	Thema 1

Kennistoets

Thema 2.1
Behandelmethoden (basis).

Tijdens KPB’s en doorlopend

Verschillen tussen doelgroepen: leeftijd, cultuur.

tijdens patiëntbesprekingen en

Kwaliteitssystemen.

complicatiebesprekingen

Dossiervoering.
Wet- en regelgeving.

Presentatie casus

VAARDIGHEID

TOETSWIJZE

Bereiken van consensus over behandeling tijdens teamoverleg.

Tijdens teambespreking ->
Reflectieverslag in portfolio

Gespreksvaardigheden: interviewtechnieken, voorlichtingsvaardigheden, weerstanden ombuigen naar samenwerking.

Tijdens KPB

Behandelverslag (o.b.v. casus).

OSATS

De aios vindt zichzelf bekwaam en bevoegd voor dit thema .....................................................................................................................
Opleider/supervisor vindt de aios bekwaam en bevoegd voor dit thema ...............................................................................................
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THEMA 5 - PRAKTIJKVOERING
A. Beschrijving competenties
Dit thema gaat in op zelfstandige praktijkvoering op locatie en tevens op relevante regelgeving
en wettelijke bepalingen en beroepscodes.
IJkmomenten

1

COMPETENTIES
Medisch handelen

2

3

4

Niveau

DE AIOS…

	is in staat een passend informed consent op te stellen.
is in staat een cosmetische praktijk in te richten of voorstellen ter verbetering te doen t.a.v. inrichting en / of ruimte.
kan werkzaamheden en bevoegdheden van medewerkers inrichten.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

weet de beginselen van een adequate boekhouding.

Communicatie

is in staat medische en niet medische medewerkers aan te sturen.
kan functioneringsgesprekken voeren met medewerkers.
kan omgaan met media/journalisten.
is in staat effectieve en professionele telefoongesprekken te voeren ten behoeve van continuïteit van de zorg.
kan een jaarverslag maken.
kan een overdracht genereren, rekening houdend met privacy en continuïteit van zorg.
	kan patiënten over diverse cosmetische onderwerpen voorlichting geven en indien nodig,
voorlichtingsbijeenkomsten organiseren.
is in staat te onderhandelen met leveranciers.

Samenwerken

kan met personeel samenwerken en nodigt personeel uit een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de praktijk.
kent de cosmetische/sociale kaart en het verwijsbeleid.

Maatschappelijk
handelen

kent verschillende accreditatiesystemen relevant voor cosmetische praktijkvoering(NVCG, ISO-normen).
kent de relevante juridische, financiële mogelijkheden en structuren.
hanteert juiste complicatieregistratie.
kent de IGZ regelgeving.

Organisatie

is in staat een basaal business plan te maken.
is in staat taken en verantwoordelijkheden onder personeel te verdelen.
is in staat kwaliteitscirkel toe te passen in de organisatie.
kan contracten opstellen.
weet een sollicitatieprocedure te voeren.
kan een functieomschrijving opstellen.
kan een gedragscode opstellen en implementeren.
is in staat continuïteit van zorg te bieden aan patiënten.
is in staat een (financieel) jaarverslag te maken.
kan inkoopbeleid opstellen.
is in staat voorraadbeheer te realiseren.
kan een marketingplan opstellen.
kent de benodigde verzekeringen.
kent de meest relevante bedrijfsvormen (ZZP, holding, BV).

Professionaliteit

kan een scholingsplan voor personeel maken.
toont kwaliteiten die passend zijn voor leiderschap.
	weet relevante informatie te vinden rondom het voeren van een praktijk en actualiseert zijn kennis
op structurele wijze.
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Kenmerkende beroepssituaties*
Het omgaan met een zieke assistent.

PROFESSIONALITEIT

Korte praktijk beoordeling

x

x

x

x
x

Verlengde arm constructie toepassen.
Het opzetten van een website.

MAATSCHAPPELIJK
HANDELEN

SAMENWERKING

ORGANISATIE

KENNIS EN WETENSCHAP

COMMUNICATIE

MEDISCH HANDELEN

B. Toetsing Thema 5 Praktijkvoering

x

x

x

x

* Bij de keuze van KBS’s dient een goede spreiding over diverse doelgroepen (leeftijdscategorieën, man/vrouw, culturen) geborgd te worden.

KENNIS

TOETSWIJZE

	De inhoud en regelgeving omtrent informed consent.
	De inrichting van een cosmetische praktijk.
	De relevante juridische wetgeving over het hebben van een eigen bedrijf en promotieactiviteiten.
	Kent de IGZ regelgeving.

Schriftelijke kennistoets

	Organisatie en beleid en ondernemerschap in alle facetten.
	Zichtbaar maken van kwaliteit en hoe leren te bevorderen in een organisatie.

Moduleopdracht (portfolio)

VAARDIGHEID

TOETSWIJZE

Leiding geven aan personeel en functioneringsgesprekken voeren.

OSATS, KPB

Onderhandelen met leveranciers.
Voeren van telefoongesprekken.

Telefoontraining/ Mediatraining

Omgaan met journalisten/media/sociale media.

Portfolio opdracht

Opstellen mediaplan.
Het opstellen van een vacature.
Het inrichten van een nieuwe locatie.

De aios vindt zichzelf bekwaam en bevoegd voor dit thema .....................................................................................................................
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