
 

 

 

 
 
 
Geachte Mevrouw Minister, 
 
Hierbij verwijzen we naar uw adviesaanvraag d.d. 5 augustus 2016 aangaande de door de Wet van 
23 mei 2013 1 gecreëerde beroepstitel niet heelkundige esthetische geneeskunde.  
 
Binnen de schoot van de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen werd een 
Werkgroep opgericht die een ontwerp-advies voorlegde aan de Hoge Raad, die op 15 december 
2016 uitgaande van dit ontwerp advies een advies formuleerde met bijkomende overwegingen. 
 
Kwaliteit en veiligheid moeten centraal staan en het voorstel voorziet een brede multidisciplinaire 
vorming met aandacht voor ethiek, deontologie, (verzwaarde informed consent), kennis van 
producten, indicaties en tegenindicaties. De centrale rol van erkende stagediensten in 
dermatologie, endocrinologie, plastische heelkunde en vasculaire chirurgie kan hierbij nuttig zijn. 
Zo kan de stage in een erkende stagedienst endocrinologie ervoor zorgen dat bepaalde activiteiten 
rond veroudering en rond nutritie geobjectiveerd worden. Heel dikwijls gaat het om totaal niet 
evidence based praktijken. 
 
De plenaire vergadering van de Hoge Raad d.d. 15.12.2016 oordeelde wel dat de voorgestelde 
duurtijd van de praktische vorming (4 jaar voor een niveau 3 titel, volgend op een niveau 2 titel) te 
lang lijkt. De voorgestelde  stages in erkende stagediensten dermatologie, endocrinologie, 
plastische chirurgie en vasculaire chirurgie zouden bijvoorbeeld kunnen teruggebracht worden tot 
elk 3 maand in plaats van de voorziene 6 maand 
De stages op de vermelde erkende stagediensten zullen in hoofdzaak observatiestages zijn, zeker in 
de vermelde heelkundige diensten gezien het een beroepskwalificatie “niet heelkundige” 
esthetische geneeskunde betreft.  

                                                 
1  Wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige 

esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren  en tot regeling van de reclame en 

informatie betreffende die ingrepen, BS 2 juli 2013 (ed. 1). 
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De plenaire vergadering waarschuwde ervoor dat kandidaten niet gemakkelijk stageplaatsen zullen 
vinden voor een zestal maand stage. 
 
De Wet 23 mei 2013 koos voor een niveau 2 titel.  Het voorliggend advies – behalve wat betreft 
heel tijdelijke overgangsmaatregelen – geeft de voorkeur aan een niveau 3 titel op basis van 
volgende argumenten: 
 

- het curatieve kan niet afgescheiden worden van het esthetische in de benadering van de 
patiënt 

- het vormingstraject wordt beter realiseerbaar (vinden van stageplaatsen) 

- de mobiliteit binnen de EU kan dan vlotter gewaarborgd worden op basis van een niveau 
2 titel (deel uitmakend bijlage V Richtlijn 2005/36/EC) waarover de kandidaat reeds 
beschikt. 

- Het MB 23.04.2014  2 transversale criteria voorziet meer flexibiliteit voor niveau 3 titels 
(art 10 proporties universitair – niet universitair; buitenlandse stages. 
 

De recente wijzigingen 3 aan het M.B. 23.04.2014 sloten –waarschijnlijk per accident – de niveau 3 
titels evenwel uit van het volledig artikel 11, ook van de kwalitatieve garanties voorzien in § 3. Dit 
kan zeker niet de bedoeling zijn en het ontwerp advies moet dan ook gelezen worden met de 
veronderstelling dat de kwalitatieve garanties van §3 in het specifiek besluit worden overgenomen. 
 
Het advies pleit ervoor om de onduidelijkheid sinds de arresten van het Grondwettelijk Hof om 
veiligheidsredenen op te lossen door duidelijk de laserbehandelingen (klasse III en IV) en de 
intense pulsed light therapiën om veiligheidsredenen duidelijk als vallende onder de Wet 23 mei 
2013 te (her)bevestigen. 
 
U vindt het advies in beide taalversies (Nederlands en Frans) als bijlage. 
 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Dr. P. Waterbley     Prof. J. Boniver    
Secretaris - ondervoorzitter    Voorzitter 
 

De hr. C. Decoster 
voorzitter FOD Volksgezondheid 
directeur-generaal 
 

 

                                                 
2  M.B. 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-

specialisten, stagemeesters en stagediensten, BS  27 mei 2014. 

 
3  M.B. 13 september 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling 

van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en 

stagediensten, BS 19.09.2016. 
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