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ADVIES
over de vraag of lipofreezebehandelingen behoren tot de uitoefening van de geneeskunde*
De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) ontving op 6 maart 2014 van de Provinciale
Raad Oost-Vlaanderen van de Orde der Geneesheren de vraag, of lipofreezebehandelingen behoren tot de
uitoefening van de geneeskunde. Aanleiding voor de vraag was blijkbaar een klacht neergelegd door een burger
bij de Provinciale Raad Oost-Vlaanderen van de Orde der Geneesheren en bij het parket. De burger voelde zich
misleid door de behandelende schoonheidsspecialist, enerzijds op het gebied van de correctheid en volledigheid
van de informatie omtrent de behandeling (aard, indicaties en contra-indicaties), en anderzijds op het gebied van
de kostprijs van de behandeling, en vraagt of schoonheidsspecialisten bevoegd zijn om deze techniek uit te
oefenen.
De techniek, waarbij een huidplooi wordt afgekoeld met als doel de vetcellen door bevriezing te vernietigen (“cryoapoptosis”), wordt op het internet aangeprezen als efficiënt, veilig en pijnloos (1). De KAGB meent echter dat de
nodige voorzichtigheid geboden is, gezien de beperkte ervaring met dergelijke nieuwe toestellen, die zonder veel
regulering de weg naar de markt vinden, en zeker gezien het ontbreken van langetermijnstudies die de effecten
van de techniek beschrijven. In tegenstelling tot de vroegere bewering dat vetweefsel inert zou zijn, is het nu
algemeen gekend en aanvaard dat vetweefsel metabool en inflammatoir actief weefsel is. De mogelijke gevolgen
van de vrijgekomen metabolieten en ontstekingsmediatoren als gevolg van een lipofreezebehandeling werden nog
niet onderzocht.
Op grond van artikel 2, 1°, van de Wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van
niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren (2), behoren
lipofreezebehandelingen tot de niet-heelkundige esthetische geneeskunde. Artikel 15 van voornoemde wet verleent
aan schoonheidsspecialisten enkel de bevoegdheid om epilatietechnieken met een laser van klasse 4 of met fel
pulserend licht aan te wenden. Derhalve staat het uitvoeren van lipofreezebehandelingen door
schoonheidsspecialisten gelijk aan de onwettige uitoefening van de geneeskunde.

*

Het advies werd voorbereid door een bijzondere commissie voor advies, samengesteld uit Peter Hellings, Jo Lambert, Frank
Luyten en Thierry Vansweevelt voor de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Als externe expert werd de
medewerking gevraagd aan Phillip Blondeel (Universiteit Gent).
De vaste commissie voor de uitoefening van de adviesbevoegdheid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van
België, samengesteld uit Guy De Backer, Dominique Declerck, Aart de Kruif (algemeen secretaris), Joke Denekens, Bernard
Himpens (voorzitter), Greet Ieven, Jo Lambert, Geneviève Laureys, Lea Maes, Simon Scharpé, Wim Stevens en André Van
Steirteghem, keurde het advies goed op 24 mei 2014.
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