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1. Profiel van de zorginstelling 
1.1 Omschrijving zorgvisie en kernwaarden 

Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne bestaat sinds 2005 en vanaf december 2007 zijn wij 

gevestigd in het voormalige Spaarne Gasthuis in Heemstede. Onze kliniek combineert de 

veiligheid van het ziekenhuis, met de service en aandacht van een privékliniek. Kortom: 

persoonlijk en vertrouwd, met de veiligheid van het ziekenhuis. 

Plastisch chirurgen drs. R.A. Christiano (tot 1-11-2021) en drs. D. Jairath zijn beiden werkzaam in 

het Spaarne Gasthuis. Daar bleek dat, door de veranderingen in het zorgstelsel en ten gevolge 

daarvan de veranderingen in de verzekerde pakketten, steeds meer ingrepen niet meer werden 

vergoed. Omdat de behoefte aan deze ingrepen blijft bestaan, hebben zij Plastisch Cosmetisch 

Centrum Spaarne opgericht. 

 

1.2 Omschrijving doelgroepen, aantal cliënten per doelgroep, leeftijdsverdeling 
Binnen Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne wordt zorg aangeboden voor patiënten van 18 jaar en 

ouder. De inclusie criteria zijn als volgt gedefinieerd; 

Inclusie criteria 

ASA-klasse 1 en 2 voor operatieve ingrepen 

Leeftijd > 18 jaar, rekening houdende met leeftijdsafhankelijke gezondheidsaspecten 

BMI < 35  

 

1.3 Typen behandelingen 
De navolgende typen behandelingen worden binnen Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne 

uitgevoerd; 

Type Behandeling 

Plastisch chirurgisch Borstvergroting 

Plastisch chirurgisch Borstlift 

Plastisch chirurgisch Borstverkleining 

Plastisch chirurgisch Bovenooglidcorrectie 

Plastisch chirurgisch Buikwandcorrectie 

Plastisch chirurgisch Liposuctie 

Plastisch chirurgisch Neuscorrectie 

Plastisch chirurgisch Onderooglidcorrectie 

Plastisch chirurgisch Oor correctie 

Plastisch chirurgisch Schaamlipcorrectie 

Plastisch chirurgisch Wenkbrauwlift 

Cosmetisch Acne 

Cosmetisch Acne littekens 

Cosmetisch Couperose 

Cosmetisch Huidveroudering 

Cosmetisch Littekens 

Cosmetisch Oedeem 

Cosmetisch Ontharen 

http://pccspaarne.nl/onze-kliniek/ons-team-2/medisch-specialisten/drs-rudy-a-christiano/
http://pccspaarne.nl/onze-kliniek/medisch-specialisten/drs-david-jairath/


 

Cosmetisch Pigment 

Cosmetisch Rosacea 

Cosmetisch Schimmelnagels 

Cosmetisch Peelings 

Cosmetisch Tatoeage verwijderen 

Cosmetisch Injectables 

 

1.4 Aantal locaties en voornaamste besturingsfilosofie 
Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne heeft een eigen locatie binnen het Spaarne Gasthuis. De 

cosmetische behandelingen waarbij geen of uitsluitend lokale anesthesie benodigd is, worden 

binnen het Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne uitgevoerd. De plastisch chirurgische 

behandelingen onder algehele anesthesie worden in het Spaarne Gasthuis of in het Boerhaave 

Medisch Centrum in Amsterdam uitgevoerd. 

 

1.5 Landelijk of stedelijk van aard 
Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne heeft zich in Heemstede gevestigd. Alle patiënten en 

cliënten uit Nederland zijn welkom in onze kliniek. Het merendeel van onze cliënten zijn 

woonachtig in de randstad. 

 

2. Profiel van de zorgverleners 
2.1 Verdeling van de zorgverleners over functie niveaus 

In de onderstaande tabel zijn de diverse zorgverleners en hun bijbehorende functie 

weergegeven 

Zorgverlener/ 

medewerker 

Aantal FTE Opleiding 

Plastisch Chirurg 2  Plastisch Chirurg, BIG-geregistreerd, RGS geregistreerd, 

Lid van de NVPC en NVEPC 

Cosmetisch arts 1  Cosmetisch arts KNMG, BIG-geregistreerd, lid van de 

NVCG 

Huidtherapeut 1  Huidtherapeut, gediplomeerd, ingeschreven in het 

kwaliteitsregister paramedici en lid van de NEDERLANDSE 

Vereniging van Huidtherapeuten. 

OK-assistent 3  OK-assistent, gediplomeerd 

Medisch secretaresse 3  n.v.t. 

 

  



 

3. Situatie, plannen en voornemens 
 

3.1 Organisatie, overlegstructuur en deskundigheid 

3.1.1 Organisatie 
Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur waar 

medisch specialisten, artsen, huidtherapeuten en medewerkers op een prettige wijze samen werken.  

 

3.1.2 Overlegstructuur 
De volgende overlegstructuur wordt toegepast binnen de organisatie; 

Overleg Frequentie 

Directieoverleg Elk kwartaal 

Complicatiebespreking Elke maand 

Team overleg Elk kwartaal 

Jaargesprek Jaarlijks. 

 

3.1.3 Deskundigheid 
De deskundigheid en de bewaking van de deskundigheid binnen de organisatie is als volgt geregeld: 

- Plastisch chirurgen 

De Plastisch Chirurgen zijn allen BIG- en RGS-geregistreerd en aangesloten bij de beroepsvereniging 

NVPC en NVEPC. Eén maal per 5 jaar worden de Plastisch Chirurgen, voor het verlengen van hun BIG-

registratie, gevisiteerd door de NVPC. Bij en nascholing, voldoende studiepunten in een periode van 

5 jaar, maakt onderdeel uit van de periodieke visitatie. 

- Cosmetisch artsen KNMG 

De aan de kliniek verbonden Cosmetisch Arts KNMG is BIG-geregistreerd en aangesloten bij de 

beroepsvereniging NVCG. Eén maal per 5 jaar wordt de Cosmetisch Arts, voor het verlengen van haar 

BIG-registratie, gevisiteerd door de NVCG. Bij en nascholing, voldoende studiepunten in een periode 

van 5 jaar, maakt onderdeel uit van de periodieke visitatie. 

- Huidtherapeuten 

De aan de kliniek verbonden huidtherapeute is gediplomeerd Huidtherapeut (4 jarige HBO opleiding) 

en ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. Ook is de huidtherapeute lid van de 

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. De inschrijving in het kwaliteitsregister paramedici en 

het lidmaatschap van de Nederlandse vereniging van Huidtherapeuten vereisen periodieke bij- en 

nascholing en het behalen van een bepaald aantal studiepunten. 

 

  



 

3.2 Kwaliteitssysteem en patiëntveiligheid 
Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne heeft haar kwaliteits- en veiligheidssysteem gebaseerd op 

ISO9001 (kwaliteit) en NEN8009 (patiëntveiligheid). Het kwaliteits- en veiligheidssysteem is in het 

managementsysteem (SharePoint) van het Spaarne Gasthuis ondergebracht. Het kwaliteits- en 

veiligheidssysteem bevat naast allen procedures, protocollen, formulieren , documenten, 

patiëntinformatie en richtlijnen ook alle relevante niet patiëntgebonden registraties.  Het kwaliteits- 

en veiligheidssysteem is voor alle artsen en medewerkers beschikbaar op elke computer binnen de 

kliniek. De gegevens van borstprothesen welke bij patiënten worden ingebracht worden 

geregistreerd in het Landelijke Implantaten Register (LIR) en in het Dutch Breast Implant Registry 

(DBIR). 

 

3.3 Infrastructuur en medische apparatuur 
Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne heeft de beschikking over een eigen ruimte binnen het 

voormalige Spaarne Gasthuis. Deze eigen ruimte bestaat uit een goed geoutilleerde kliniek met een 

receptie, wachtkamer, spreekkamers en behandelkamers. 

De medische apparatuur voldoet aan het Convenant Medisch Technologie en wordt volgens 

voorschrift van de fabrikant periodiek onderhouden en voorzien van een sticker met daarop 

aangegeven de datum voor het volgende onderhoud (05-2023). 

 

3.4 Leren en werken aan kwaliteit 
Het team van Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne is erop gericht elke dag te leren en de zorg voor 

patiënten en cliënten te verbeteren. Het kwaliteits- en veiligheidssysteem van Plastisch Cosmetisch 

Centrum Spaarne is voorzien van een meldsysteem (VIM/ DIM). De procedure melden schrijft voor 

dat ‘alles wat niet de bedoeling was’ gemeld moet worden in het kwaliteits- en veiligheidssysteem. 

Dit is onze basis voor het leren en werken aan kwaliteit. Alle meldingen worden geanalyseerd en van 

een oplossing voorzien. Deze zaken worden geregistreerd in de melding en periodiek geëvalueerd. 

De uitkomsten van de meldingen worden periodiek in het teamoverleg gepresenteerd en besproken.  

Daarnaast worden de uitkomsten van diverse audits, audit medicatie, audit hygiëne, audit gevaarlijke 

stoffen en de interne audit, omgezet naar acties en verbetertrajecten. Deze worden in de organisatie 

tijdens teamoverleg besproken zodat alle medewerkers op de hoogte zijn en leren van de 

uitgevoerde audits en verbetertrajecten. 

De aan de instelling verbonden artsen zijn allemaal lid van een beroepsvereniging. Leren en 

verbeteren is binnen deze beroepsverenigingen één van de gestelde doelen. De kliniek verwacht van 

de artsen een actieve rol zodat zijn het proces van continue verbetering mede vorm geven. 

 

  



 

4. Verbeterparagraaf en beschrijving van samen leren 

en verbeteren 
 

4.1 Beschrijving van de verbeterparagraaf 
Indien er meldingen zijn die niet met een eenvoudige actie zijn op te lossen, wordt de melding 

verplaatst naar het verbeterregister. Het verbeterregister werkt op basis van de Plan-Do-Check-Act 

cyclus om verbeteringen binnen de organisatie door te voeren. De verbetering wordt aan een 

medewerker toegewezen en deze medewerker voert de verbetering door en rapporteert in het 

verbeterregister. Gedurende de Check-fase wordt gecontroleerd of de doorgevoerde verbetering het 

gewenste effect heet gehad. Indien dit niet het geval is geweest wordt in de Act-fase het nodige 

bijgesteld en wordt de Check-fase herhaald. Vanzelfsprekend is dit proces in ons kwaliteits- en 

veiligheidssysteem beschreven in de vorm van een procedure. 

 

4.2 Samenwerking met collega-instellingen 
De samenwerking met collega instellingen geven wij via de NVPC vorm door naast de 

aangeboden bij- en nascholing actief deel te nemen aan deze beroepsvereniging. Wij zullen in 

verloop van 2022 een samenwerking aan te gaan met het Boerhaave Medisch Centrum. 

 


