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Er werden drie wetsvoorstellen betreffende cosmetische ingrepen voor advies aan de
Nationale Raad voorgelegd. Deze voorstellen hebben tot doel de reclame voor deze
cosmetische ingrepen, de medische beroepskwalificaties vereist om deze ingrepen uit
te voeren en de instellingen buiten het ziekenhuis waar ze uitgevoerd worden te
reglementeren.
Advies van de Nationale Raad :
In zijn vergadering van 20 november 2010 onderzocht de Nationale Raad van de Orde
van geneesheren de drie wetsvoorstellen betreffende cosmetische ingrepen die u hem
ter advies voorgelegd had.
De Nationale Raad is het eens met de beginselen die erin vervat zijn en die
tegemoetkomen aan de bekommernissen die hij naar voren bracht in zijn brief van 25
september 2008.
Deze voorstellen zijn in overeenstemming met de geneeskundige plichtenleer en
hebben tot doel het belang van de patiënt te beschermen en de kwaliteit van de hem
toegediende zorg te bevorderen.
Ze vullen elkaar aan en zijn gerechtvaardigd door de noodzaak ter zake wetten op te
stellen op drie gebieden : reclame, kwalificatievereisten van de arts en de vereiste
normen voor de instellingen buiten het ziekenhuis.
De Nationale Raad maakt de volgende opmerkingen :
1. Hij acht het onontbeerlijk dat een door de Nationale Raad van de Orde van
geneesheren aangewezen arts deel uitmaakt van het College bedoeld bij artikel 10 van
het wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis waar invasieve
esthetische ingrepen worden uitgevoerd.
2. Artikel 4 van het wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen
van invasieve medische cosmetiek uit te voeren handelt over ingrepen van invasieve
medische cosmetiek bij minderjarigen.
De Nationale Raad meent dat een zo belangrijke bepaling veeleer opgenomen dient te
zijn in de wet betreffende de rechten van de patiënt dan in deze betreffende de

vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren. Ze
vormt immers een uitzondering op artikel 12 van de wet van 22 augustus 2002
betreffende de rechten van de patiënt dat bepaalt dat de minderjarige patiënt die tot
een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat kan worden geacht, zijn rechten
zelfstandig kan uitoefenen.
Hij meent dat de schriftelijke toestemming van alle wettelijke vertegenwoordigers
gevraagd dient te worden en niet van één enkele.
Deze bepaling zou moeten stellen dat de minderjarige patiënt bij de beslissing
betrokken dient te worden rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit. De
weigering tot instemming van de minderjarige met een invasieve esthetische ingreep,
die per definitie (artikel 2, 1°, van het voorstel) geen therapeutisch noch reconstructief
doel heeft en waarvoor geen terugbetaling door de verplichte
ziekteverzekeringsregeling is bepaald, moet een definitief obstakel voor de uitvoering
van dergelijke ingreep vormen.
Het overleg dat voorafgaat aan de uitvoering van een dergelijke ingreep zou het werk
moeten zijn van een multidisciplinair team dat ten minste samengesteld is uit de
huisarts van de minderjarige, een kinderarts en een (kinder)psychiater of
(kinder)psycholoog.
Er zou nader bepaald moeten worden waarover het overleg dient te gaan en er zou
minstens gesteld moeten worden dat het tot doel heeft te beoordelen of de geplande
esthetische ingreep geen schade berokkent aan de geestelijke en fysieke gezondheid
van de minderjarige.
Er zou een minimumtermijn vastgelegd moeten worden tussen het uitbrengen van de
toestemming en de uitvoering van de ingreep aangezien deze van nature niet-dringend
is wegens niet-therapeutisch.
Artikel 6 voorziet in de invoering van een opleiding in de "niet-chirurgische medische
cosmetiek" die leidt tot een bijzondere beroepstitel waarvan het niveau niet nader
wordt bepaald.
De Nationale Raad meent dat het niet kan gaan over een titel die is opgenomen in
artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van
bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde. Deze
titel moet zijn opgenomen in artikel 2 van dit koninklijk zodat hij toegankelijk is voor de
artsen die reeds een beroepstitel bezitten.
Voorts merkt de Nationale Raad op dat de invoering van een beroepstitel de taak is
van de minister onder wiens bevoegdheid de gezondheid valt, op advies van de Hoge
Raad voor geneesheren-specialisten en huisartsen.
Artikel 10 van dit voorstel blijkt overbodig bij de lezing van de artikelen 6 en 7 gezien
de definitie die in artikel 2, 2° gegeven wordt van de invasieve medische cosmetiek.
De artikelen 13, 14 en 15 waarvan de inhoud essentieel is, zouden eveneens aan
relevantie winnen indien ze zouden opgenomen worden in de wet betreffende de
rechten van de patiënt in plaats van in de wet betreffende de vereiste
beroepskwalificaties van de arts.
3. Artikel 4, 5de lid, van het wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische
ingrepen bepaalt dat "persoonlijke informatie steeds moet vermelden met welke titel
de beoefenaar bij de Orde der Geneesheren is ingeschreven".
Aangezien de artsen bij de Orde niet ingeschreven zijn onder een bijzondere titel, zou

het gepaster zijn dat de beoefenaar melding dient te maken van de beroepstitel(s),
zoals voorzien in het voornoemde koninklijk besluit van 25 november 1991 die hij
bezit.
Het zou zinvol zijn in dit artikel te bepalen dat getuigenissen of afbeeldingen van
patiënten niet mogen worden gebruikt.
Artikel 4, 6de lid, gaat over de informatie die betrekking heeft op één of meer
welbepaalde cosmetische ingrepen. De Nationale Raad stelt zich vragen over de
toelaatbaarheid van dergelijke reclame aangezien het eerste lid van ditzelfde artikel
stelt dat reclame voor ingrepen van medische cosmetiek verboden is.
Bovendien schrijft de wet betreffende de rechten van de patiënt voor dat de in dit lid
opgesomde informatie aan de patiënt verschaft moet worden.
4. Er bestaat een discrepantie tussen de titels van de teksten in hun Franstalige versie
: er wordt ofwel verwezen naar "interventions à visée esthétique" ofwel naar "actes
d'esthétique".
Deze discrepantie bestaat eveneens binnen de tekst zelf.
In het Nederlands zou de term "cosmetisch" vervangen moeten worden door
"esthetisch".
De definities van de medische esthetische ingreep en van de invasieve medische
esthetische ingreep in de verschillende voorstellen overlappen elkaar niet, hetgeen
leidt tot verwarring.
Bovendien zou de overeenstemming tussen de Franstalige en Nederlandstalige versies
van deze definities herzien moeten worden (zie bv. artikel 5 van het wetsvoorstel tot
regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek
uit te voeren).
De Nationale Raad blijft te uwer beschikking voor elk onderhoud of elke informatie die
u nuttig zou achten.

