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Zorgafbakening kliniek CLAUSHOLTZ aesthetics 

CLAUSHOLTZ aesthetics is een kliniek voor injectables, kleine chirurgische ingrepen en 
huidverbetering verdeeld over twee etages.
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CLAUSHOLTZ aesthetics beschikt in haar kliniek over twee behandelruimten gelegen op 
de eerste etage. Op de begane vloer worden gezichtsbehandelingen uitgevoerd 
(massages van het gelaat)  en geadviseerd over huidproducten. De 
gezichtsbehandelingen worden in twee kamers uitgevoerd.


Eerste etage 
Op de eerste etage zijn de artsen van CLAUSHOLTZ aesthetics werkzaam, op de begane 
vloer zijn geen artsen werkzaam. Alhier bevinden zich 4 kamers en een wachtkamer. Eén 
kamer wordt tevens als wachtkamer gebruikt bij drukte, of als flex-werkplek voor een 
werknemer. Er worden in deze kamer nooit patiënten behandeld of geconsulteerd. 

Eén kamer wordt gebruikt als magazijn voor de benodigdheden van de twee kamers 
waarin door de artsen wordt behandeld. Deze kamer bevindt zich tussen deze twee 
kamers en kan alleen via de gang worden bereikt. Deze kamer is altijd afgesloten, alleen 
de kliniekmanager en twee eigenaren beschikken over deze sleutel. Alhier worden ook 
geen patienten behandeld.

De twee overige kamers worden gebruikt voor behandelingen door de artsen werkzaam 
binnen CLAUSHOLTZ aesthetics. In deze twee kamer worden consulten, behandelingen 
en nacontroles worden uitgevoerd. Eén van deze kamers is een zelfstandige 
behandelkamer waar behandelingen onder lokale verdoving mogen worden uitgevoerd 
(ooglidcorrecties en kleine verrichtingen zoals het verwijderen van kleine moedervlekken.) 
naast injectable behandelingen. In de andere kamer worden injectable behandelingen 
uitgevoerd (behandelingen met Botuline toxines en fillers) en vinden consulten en 
nacontroles plaats door de cosmetisch artsen.


Ingrepen / behandelingen CLAUSHOLTZ aesthetics 

De behandelingen en kleine chirurgische ingrepen die binnen CLAUSHOLTZ aesthetics 
door de cosmetisch artsen uitgevoerd worden zijn:


• behandelingen met injectables (Botuline toxines en fillers)

• bovenooglidcorrectie

• kleine chirurgische ingrepen (verwijderen moedervlekken, fibromen) 

Subcutane / intramusculaire vitamine (B12) injecties


Uitgangspunten hierbij zijn:

• Alleen cliënten ouder dan 18 jaar worden behandeld

• Alleen cliënten met een ASA klasse 1 of 2 klasse worden behandeld


Duidelijk wordt gesteld dat bij CLAUSHOLTZ aesthetics geen andere ingrepen/operaties 
worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld waarbij patiënten onder narcose worden behandeld, of 
waarbij enig prothese materiaal wordt geplaatst zoals mammaugmentaties.
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