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Artikel 3 

 

Alleen de in deze wet bedoelde beroepsbeoefenaars zijn bevoegd 

om esthetische heelkunde of niet-heelkundige esthetische 

geneeskunde uit te voeren 

 en alleen binnen de in deze wet vastgelegde bevoegdverklaring 

 

 

Relevantie? 

Correctionele straffen 

 

 

 

 



 

Nieuwe beroepstitel  

GS in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde  
Artikel 10  

 

 

- Alle NH esthetische ingrepen, uitz intramam inspuitingen 

ok hyaluronzuur. quid autoloog vet (lipo)? -> H? 

-Twee H esthetische ingrepen  

 - haartransplantatie 

 - lipofilling  alle lichaamsdelen uitz borststreek  

   max 10 ml ingespoten vloeistof per ingreep 

 GEEN liposuctie (wie haalt weg?), dermabrasie 

 



Artikel 7 

 

Nieuwe bijzondere beroepstitel  

GS in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde  

=  

Artikel 1 KB 1991 

Geen beroepsbekwaamheid (artikel 2 KB 1991) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Geen cumul met andere beroepstitel uit artikel 1 KB 1991 

 

Reden 
 

Volksgezondheid 

Gevaarlijkheid en bijzonderheid esthetische geneeskunde 

Voorkomen RIZIV fraude 

? 

 

 

 

 

 



 

Toch verschillende (beperkte) cumuls toegelaten 
  
 

Artikel 9 

Artikel 11 

Artikel 12 

Artikel 13 

Artikel 14 

Artikel 24  

 

 

 

 

 

 



Gevolg  
 

verschillende discriminaties 

esthetische en niet esthetische geneeskunde 
(quid gevaarlijkheid openhartoperatie, …: geen bevoegdheidsbeperking nodig zodra 

(ook) therapeutisch?) 

 binnen de esthetische geneeskunde 
(schoonheidsspecialisten mogen epileren met laser4 terwijl niet alle artsen dit mogen) 

&  

gebrek aan logica 

& 

onduidelijkheden 

 

 

 

 

 



 

 

GS in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde  

& 

GS in de heelkunde  

Artikel 9 

 

ALLE 

NH en H esthetische ingrepen 

 

 

 



Dermatoloog 

Artikel 11  

 

- Alle NH esthetische ingrepen uitz intramam inspuitingen 

- Vier H esthetische ingrepen  

 - haartransplantie 

 - dermabrasie 

 - liposuctie per ingreep max 1l weggezogen materie inclus infiltr vloeistof 

  ratio: veiligheid  

  quid veiligheid bij bv chirurg? anesthesie! 

 - lipofilling van alle lichaamsdelen, uitz borststreek 

 NIET bv blefaroplastie  

 

 



ALLE  

H of NH esthetische ingrepen  

binnen de perken van het anatomisch kader van specialisme 
Artikel 12  

 

- oftalmoloog: orbitopalpebrale regio 

- stomatoloog: lippen en orale regio 

- neus keel oor arts: de oorschelp en nasale regio 

- gynaecoloog: borstklier, buikwandregio en vrouwelijke geslachtsorganen 

- uroloog: mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen 

- mond-, kaak- en aangezichtschirurg (art. 2 KB 1991 dus cumul van 3!): 

gezicht en nek 

 

LIMITATIEVE LIJST  

NIET bv dermatoloog: huid & vaatchirurg: bloedvaten 

 

 



 

Huisarts 

Artikel 13  

 

Nieuwe beroepstitel van GS in de niet-heelkundige esthetische 

geneeskunde? 

Opleiding 

 

Cumul tijdens opleiding en 2 jaar erna, daarna pas kiezen 

Gevolg cumul twee titels artikel 1 KB 1991 

 

 

 



 

Tandarts, Stomatoloog, Parodontoloog 

Artikel 14  

 

ALLE  

H en NH esthetische ingrepen 

in de intra-orale regio 

 

 

 



 

Schoonheidsspecialist 

Artikel 15 

 

Epilatietechnieken  

met een laser van klasse 4 of met fel pulserend licht  

 

Voorwaarde(n) 

- door Koning bepaalde opleiding 

- eventueel door Koning op te leggen voorafgaande raadpleging 

gezondheidszorgberoepsbeoefenaar 

 

 

 



Overgangsmaatregelen  

Artikel 24 

1. Min 3j beoefenen NH esthetische ingrepen kan aanvaard worden voor heel/ 

deel van opleiding nieuwe beroepstitel  

Aanvraag binnen 2j na inwerkingtreding artikel 10 (uiterl 1.9.16) 

 

2. Meer dan 5j rechtmatige praktijkervaring NH esthetische ingrepen: 

BEVOEGD alle NH esthetische ingrepen 

Aanvraag binnen 1j na inwerkingtreding van dit artikel (12.7.14) – tijdens jaar bevoegd 

 

3. Meer dan 5j regelmatige praktijkervaring liposucties: BEVOEGD liposucties 

per ingreep max 1l weggezogen materie inclus infiltr vloeistof 

Aanvraag binnen 1j na inwerkingtreding van dit artikel (12.7.14) – tijdens jaar bevoegd 

 

 

 

 

 



 

4. De in 1, 2 en 3 bedoelde aanvragen worden behandeld volgens procedure 

voor erkenningsaanvragen voor nieuwe beroepstitel 

5. In afwachting van opleiding voor schoonheidsspecialist en max tot 12.7.14, 

volstaat verklaring op eer te beschikken over nodige bekwaamheid 

6. Zolang artikel 10 niet in werking (uiterl 1.9.14)  elke arts bevoegd voor 

 

- Alle NH esthetisch ingrepen  

- Twee H esthetisch ingrepen 

 - haartransplantatie 

 - lipofilling  alle lichaamsdelen uitz borststreek  

   max 10 ml ingespoten vloeistof per ingreep 

 

 

 

 



 

Strafsancties 

Artikel 21 

 

(tand)arts 

die artikelen 9 tot 16 overtreedt  

door gewoonlijk NH of H esthetische ingrepen uit te voeren  

zonder bevoegd te zijn 

 

gevangenisstraf 1m tot 1j en/of boete € 250 (x6) – €10.000 (x6)  

niet schoonheidsspecialist (wel onwettige uitoefening geneeskunde) 

gewoontemisdrijf = gedraging op zich niet strafbaar 

 



 

 

Artikel 22 

beoefenaar die artikel 17, 18 of 20 overtreedt 

gevangenisstraf 8d tot 6m en/of boete € 250 (x6) – 250 (x6) 

 

bv geen info tijdens voorafgaande raadpleging  

of  

wel voorschotten (voor prothesen) tijdens gehele wachttermijn van min 15d die duurt 

tot op het moment (niet tot voor de dag) van de H esthetische ingreep !! 

 

 

 



 

Ziekenhuis? 

 

potentieel medeplichtig  

ook al kan het niet zelf misdrijf plegen want geen (tand)arts, 

beoefenaar 

 

Voorwaarden  

 

wetens & willens 

- alle omstandigheden die leiden tot strafbaarheid 

- had moeten weten 

 

 

 



 

 

ann.dierickx@dewallens-partners.be 

 

 

Nog vragen? 


