NVH-Richtlijn Inrichtingseisen
A. Algemeen:
•
•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

De praktijkruimte(n) en de toegang van het gebouw dienen goed toegankelijk te zijn
voor zowel valide, als minder valide personen.
De praktijkruimte beschikt over tenminste een wachtkamer en één behandelruimte. De
behandelruimte heeft een oppervlak van ongeveer 16 m². Er moet voldoende
loopruimte om de behandelbank zijn. In de nabijheid van de wachtkamer dient een
toilet met een aparte handwasgelegenheid te zijn.
Indien om organisatorische reden van meer dan één behandelruimte gebruik gemaakt
wordt, zal voor een tweede (en de eventueel opvolgende) werkplek (en) elk ongeveer
10 m² extra afgescheiden netto behandelruimte beschikbaar zijn.
De behandelruimte(n) als zodanig is geschikt voor de te geven therapie.
De inrichting van de genoemde ruimten is zodanig dat de privacy van de patiënt en de
behandelaar(s) gewaarborgd is.
Tussen wachtkamer, behandelruimte(n) en de overige ruimten dient geluidsoverdracht
tot een minimum beperkt te worden. Dit geldt tevens voor eventuele geluidsoverdracht
tussen binnen en buiten.
De administratieve en andere voorzieningen van de praktijk waarborgen de privacy
van de patiënt (WBP).
Indien in de praktijkruimte(n) een huidtherapeut-werknemer binnen een
arbeidsverhouding werkzaam is, dan dient de praktijkruimte ingericht te zijn volgens
de hiervoor geldende ARBO-regelgeving.
De verlichting, verwarming en ventilatie en eventuele koeling dienen aan de algemeen
te stellen hygiënische eisen (volgens de NVH-Richtlijn Infectiepreventie in de
huidtherapie) te voldoen.
In de praktijk is minimaal een EHBO-doos aanwezig. Deze wordt bewaakt ten aanzien
van volledigheid en expiratiedata.
De in de behandelruimte(n) aanwezige apparatuur is afgestemd op de betreffende
therapieën; de apparatuur dient te voldoen aan de geldende normering(en) en de
betreffende onderhoudsvoorwaarden.
De opslag van huishoudelijk afval dient buiten de praktijkruimte te zijn.

B. Voorzieningen:
•
•
•
•

De praktijkruimte(n) dient(en) te zijn voorzien van warm en koud stromend water.
De praktijkruimte(n) wordt volgens normale standaarden verwarmd, geventileerd en in
voorkomend geval gekoeld.
De praktijkruimte(n) dient te zijn voorzien van een algemene verlichting.
Veiligheid:
1. De praktijk beschikt over een goedgekeurde elektriciteit- en energievoorziening.
2. De praktijk voldoet aan de geldende brandveiligheidseisen. De bereikbaarheid en
gebruiksinstructie van brandbestrijdingsmiddelen dienen te zijn afgestemd op de
geldende brandweervoorschriften. Men dient bekend te zijn met de lokale
brandweervoorschriften.
3. Alle aanwezige apparatuur ter ondersteuning van het huidtherapeutisch handelen
voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen en is geschikt voor professioneel
gebruik.
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4. De ruimtelijke voorzieningen en inventaris zijn van zodanige kwaliteit en
constructie, dat zij bij gebruik in overeenstemming met hun bestemming geen
gevaar op kunnen leveren.
C. Afwerking:
•
•
•
•
•

Raambekleding dient niet doorzichtig, antistatisch en goed reinigbaar te zijn.
Vloerbekleding dient gesloten, stroef, goed reinigbaar en antistatisch te zijn.
Wandafwerking dient glad, goed reinigbaar en antistatisch te zijn.
Plafonds dienen glad en stofvrij te zijn.
De praktijkruimte(n), inventaris en de apparatuur moeten op verantwoorde wijze
gereinigd kunnen worden. Alle bekleding en afdekking dienen geschikt en bereikbaar
te zijn voor reiniging.

D. Praktijkinrichting
•

Wachtkamer
o Zitmeubelen
o Kapstok
o Prijslijst (inclusief een eventueel no-show tarief) en de betalingsvoorwaarden zijn
zichtbaar of ter inzage beschikbaar.
o Huidtherapeuten dienen op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector een
klachtenfolder in de praktijkruimte te beschikbaar te hebben, en patiënten
voorafgaand aan behandelingen te attenderen op de klachtenprocedure.

•

Toilet/handenwasgelegenheid
o Toilet: goede toegankelijkheid en indien mogelijk een hoog model toilet/
invalidentoilet (of extra bril). Armleuning(en) aan de muur bevestigd.
o Wasbak voorzien van koud stromend water
o Zeep en papieren wegwerphanddoeken
o Afvalbakje

•

Behandelruimte(n)
(Bij meerdere behandelruimten dienen de onder dit punt genoemde voorzieningen
naar rato aanwezig te zijn.)
o Werkstoel en werktafel
o Bergmeubilair (afsluitbaar) (of in aangrenzend vertrek)
o Bij voorkeur (minimaal één) in hoogte verstelbare behandelbank
o Hulpmiddelen voor het positioneren van het lichaam tijdens de behandeling
o Hulpmiddelen voor reinigingen , desinfectie en sterilisatie(of in aangrenzend
vertrek)
o Wasbak voorzien van warm en koud stomend water
o Zeep en papieren wegwerphanddoeken
o Verlichting: algemeen (gebouw gebonden) en lokale (inventaris) toepassing
o loeplamp
o Afvalbakje
o Naaldencontainer
o Stoel en (eventueel) bureau
o EHBO-doos (of in aangrenzend vertrek)

•

Hulpmiddelen voor communicatie en informatie
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E. Inrichtingseisen met betrekking tot de behandeling met Licht en Laser
Volgens de interne NVH- richtlijn licht- en laserveiligheid.
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