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wie heeft zin in publiciteit/reclame?

is publiciteit een begeerlijk goed? 

kostprijs 

tijd/energie 

kritiek van collega’s en tuchtorganismen 

welke vorm van publiciteit is aanvaardbaar/ethisch?



is PUBLICITEIT werkelijk de 
hoofdverantwoordelijke voor

oncollegiaal gedrag? 

concurrentie? 

afgunst?



het tijdperk van de informatie

prak%jkinforma%e	moet		
waarheidsgetrouw,	objec%ef,	ter	zake,	verifieerbaar,	

discreet		
en	duidelijk	zijn



verbod op reclame voor esthetische ingrepen 
 (wet 6 juli 2011, geamendeerd 10 april 2014)



praten we hier nog over hetzelfde 
beestje?

RIZIV-terugbetaald vs niet-terugbetaald 

hulpverlener vs dienstverlener 

0% BTW vs 21% BTW 

medische noodzaak vs zelfstandige keuze



zelfstandige keuzemogelijkheid door 
de patiënt/cliënt  (!)

arts geconfronteerd met een marktsituatie 

scherper gesteld sinds wet 2013: specialisten in niet-chirurgische 
esthetische geneeskunde worden buiten zorgsector geplaatst



keuzeMOEILIJKHEID voor de leek
myriade aan mogelijke behandelingen 

bombardement vanuit media 

quasi onmogelijkheid tot controleren van bronnen 

vaagheid en verwarring worden in de hand gewerkt, vnl door de niet-medici in de esthetische sector: 

“medische esthetiek” 

“zorgcentrum” 

“beauty clinic” 

…



esthetische geneesheren

zijn nog steeds artsen, gebonden aan de code der geneeskundige 
plichtenleer 

hebben een PLICHT tot geven van informatie 

 geconfronteerd met een marktsituatie



marktsituatie
BTW : esthetische chirurgen/esthetische artsen hebben handelsregister.  Evenwel: 

verbod op verkoop van goederen 

verbod op reclame 

gros van patiënten willen niet  uitkomen voor hun behandeling 

“mond aan mondreclame” werkt zeer gebrekkig/traag in deze sector (tenzij patiënt 
ontevreden is of slachtoffer van een complicatie) 

oneerlijke concurrentie vanuit niet-medische sector



Advies Nationale Raad Orde der Artsen

deontologisch ontoelaatbaar is, onder meer :


•iedere misleidende of vergelijkende publiciteit ;

•vergelijkende honorariatarieven ;

•de voorstelling van resultaten van onderzoeken of behandelingen ;

•het aanzetten tot overbodige onderzoeken of behandelingen ;

•publicaties, conferenties en andere mededelingen welke overbodig zijn 
voor de patiënt ;

•publicatie van getuigenissen van patiënten ;





wervende reclame



wervende reclame







“voorstelling van resultaten…”



“voorstelling van resultaten…”











de realiteit

schoonheidsinstituten/kapperszaken/massagesalons maken onbeperkt 
reclame, en zijn niet gebonden aan ethische organismen 

ZELFS indien deze zich schuldig maken aan onwettige uitoefening van de 
geneeskunde duurt het de facto een eeuwigheid eer hun een halt wordt 
toegeroepen 

bona fide artsen wordt de mogelijkheid ontnomen om degelijke, ethische, 
objectiveerbare en verifieerbare informatie te geven aan het publiek



informatie

de leek heeft het RECHT op informatie 

de leek zoekt informatie waar hij/zij ze kan vinden 

de arts heeft de PLICHT op het geven van informatie 

de arts is de enige betrouwbare bron van informatie in een jungle van 
misleiding



WELKE informatie zoekt de leek?
achternaam, voornaam, officiële wettelijke titels en specialisme; 

adres van de praktijk en informatie over de bereikbaarheid (eventueel met foto); 

foto van de arts, “van redelijke afmetingen”; 

honorarium van de consultaties en visites, conventienering 

informatie die dient om de relatie arts-patiënt te vergemakkelijken en instructies over de 
continuïteit van de zorg; 

eventueel een systeem om afspraken te maken, op voorwaarde dat de naam van de 
ingeschreven patiënten vertrouwelijk blijft 

…



de kwalificaties van de arts 

zijn filosofie, ethiek, denkwijze over esthetiek 

zijn therapeutische aanpak 

de mogelijke RESULTATEN 

de mogelijke NADELEN van voorgestelde behandelingen 

eventueel  een raming van de kostprijs 

WELKE informatie zoekt de leek?



Conclusies

publiciteit in de esthetische geneeskunde doet géén afbreuk aan 
collegialiteit per sé 

de burger zoekt informatie tot wanneer hij/zij die vindt 

informeren is een essentiële taak van een goede geneeskundige 

(esthetische) geneesheren zijn de enige potentiële bron van betrouwbare 
informatie over esthetische behandelingen


