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Betreft: advies over esthetische geneeskunde
Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de secretaris-generaal,
De Koninklijke Academiën voor Geneeskunde van België hebben kennis genomen van uw brief van 14 mei 2012
en hebben uw vraag naar een standpuntbepaling over de problematiek van de regelgeving omtrent niet-heelkundige
en heelkundige esthetische geneeskunde bestudeerd.
Het Comité Européen de Normalisation (CEN), opsteller van het ontwerp van Europese Standaard Draft prEN
16372 van december 2011, is bevoegd om een dergelijk type programma voor te stellen. De eerste paragraaf van
pagina vijf stelt echter: “However, it is recalled the attention to the fact that in certain countries specific national
regulations apply and take precedence over this European Standard”. In de Belgische Senaat is momenteel het
wetsvoorstel 5-62/1 – BZ 2010 “tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische
cosmetiek uit te voeren” in behandeling. Het wetsvoorstel werd op 1 september 2010 ingediend door mevrouw
Dominique Tilmans en collega’s. Op 12 juni 2012 heeft de regering amendementen ingediend (zie Stukken van
de Senaat 5-62/3 – 2011/2012). De Raad van State heeft tweemaal over de ingediende teksten geadviseerd (zie
Stukken van de Senaat 5-62/2 – 2010/2011 en 5-62/4 – 2011/2012). In amendementen van de regering wordt
gedetailleerd voorgesteld, welke houders van de “bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van
de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde” bevoegd zijn om welke “niet-heelkundige esthetische
geneeskundige ingrepen” en welke “esthetisch-heelkundige ingrepen” uit te voeren. In de toelichting bij het
wetsvoorstel en in de verantwoording van de amendementen wordt voorgesteld om alleen aan de houders van een
bijzondere beroepstitel van “geneesheer-specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde” of
van “geneesheer-specialist in de heelkunde” de bevoegdheid te verlenen om alle esthetisch-heelkundige ingrepen
uit te voeren (bevestigd door de adviseur van de minister op 14 november 2012). De Academiën steunen het
regeringsstandpunt.

*

Het advies werd voorbereid door een gemeenschappelijke commissie, samengesteld uit Paul Cosyns, Dominique Declerck,
Jo Lambert, Ingeborg Stalmans en Dirk Van Raemdonck voor de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en
Jacques Brotchi, Jean Fissette, Benoît Lengelé, Jacques Libert en Romain Vanwijck voor de Académie royale de Médecine de
Belgique.
De vaste commissie voor de uitoefening van de adviesbevoegdheid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van
België, samengesteld uit Bernard Himpens (voorzitter), Aart de Kruif (algemeen secretaris), Guy De Backer, Dominique
Declerck, Joke Denekens, Greet Ieven, Jo Lambert, Geneviève Laureys, Lea Maes, Simon Scharpé, Wim Stevens en André
Van Steirteghem, keurde het advies goed op 23 februari 2013.
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Bovendien wordt in een amendement van de regering voorgesteld om de lijst van bijzondere beroepstitels
voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, aan te vullen met de
nieuwe bijzondere beroepstitel van “geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde”. De
moderne maatschappij doet meer en meer een beroep op die esthetische geneeskundige ingrepen welke de patiënt
helpen, indien zij uitgevoerd worden door een bekwame en verantwoordelijke arts. De evolutie is onomkeerbaar,
maar zij dient op een strikte manier te worden afgebakend.
De Academiën gaan derhalve akkoord met de creatie van een specialisme in de niet-heelkundige esthetische
geneeskunde, op voorwaarde dat de Hoge Raad voor Geneesheren-specialisten en voor Huisartsen voor dit
specialisme de nodige structuren zal creëren en de universiteiten de nodige opleidingen zullen organiseren. De
Academiën zijn gekant tegen iedere niet-geaccrediteerde Belgische of Europese opleiding.
Hoogachtend,
Namens de Koninklijke Academiën voor Geneeskunde van België,

Prof. dr. A. de Kruif
Algemeen secretaris
Koninklijke Academie voor Geneeskunde
van België

Prof. dr. A. Ferrant
Vast secretaris
Academie royale de Médecine
de Belgique
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