
Hoge
Gezondheidsraad

 
ESTHETISCHE ACTIVITEITEN 
DOOR NIET-ARTSEN

 
JUNI 2022
HGR NR. 9430



COPYRIGHT

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu

Hoge Gezondheidsraad
Victor Hortaplein 40 bus 10
B-1060 Brussel

Tel: 02/524 97 97 
E-mail:  info.hgr-css@health.belgium.be

Auteursrechten voorbehouden.
U kunt als volgt verwijzen naar deze publicatie:
Hoge Gezondheidsraad. Esthetische activiteiten door niet-artsen.  
Brussel: HGR; 2022. Advies nr. 9430.

De integrale versie van dit advies kan gedownload worden van  
de website: www.hgr-css.be

Deze publicatie mag niet worden verkocht.



 

Hoge Gezondheidsraad 
www.css-hgr.be 

 
− 1 − 

 
 

 

ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9430 

 
Esthetische activiteiten door niet-artsen 

 
In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers,  

the Superior Health Council of Belgium provides recommendations on the use of aesthetic 

procedures and techniques for beauticians and private users. 

 
Versie gevalideerd op het College van 

01 juni 20221 

 
 
 

I INLEIDING EN VRAAGSTELLING 

De vraag naar cosmetische activiteiten groeit de laatste jaren zeer snel. Het valt dan ook te 
verwachten dat het aantal en de diversiteit van nieuwe beschikbare esthetische technieken 
en toestellen toeneemt. 
  
Deze toestellen moeten vooreerst op zich veilig en conform zijn en juist gebruikt worden. 
Daarnaast zijn de indicaties voor deze technieken en toestellen niet altijd goed gedefinieerd 
en kunnen ze leiden tot complicaties wanneer ze slecht toegepast worden of indien  
tegenindicaties bij een bepaalde patiënt niet (tijdig) herkend worden.  
 
In 2011 bracht de Hoge Gezondheidsraad (HGR) reeds een advies uit over ‘Aanzet tot 
risicomanagement inzake toestellen voor cosmetische toepassingen en aanverwante 
cosmetische huidbehandelingen’. Nadien werd de Wet van 23 mei 20132 gepubliceerd 
betreffende (niet-) heelkundige esthetische ingrepen. 
 
Hoewel België met deze wet en met de Wet uitoefening gezondheidsberoepen gecoördineerd 
op 10 mei 20153 over een strikt juridisch kader beschikt, is het voor velen nog niet duidelijk 
wie bevoegd is om bepaalde esthetische ingrepen uit te voeren. Met dit advies wil de Hoge 
Gezondheidsraad bijdragen aan meer duidelijkheid hieromtrent en informeren over de 
potentiële risico’s die gepaard gaan met deze activiteiten. 
 
Artsen volgen een duidelijk opleidingstraject om medische ingrepen te mogen uitvoeren. Ze 
volgen na hun opleiding ook continue vorming en bijscholingscursussen om steeds op de 
hoogte te zijn van de laatste al dan niet heelkundige technieken of ingrepen (inclusief 
potentiele risico’s of complicaties). 

 
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen 
aan te brengen. Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum 
opgenomen. In dergelijk geval wordt een nieuwe versie  van het advies uitgebracht.  
 
2 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).  
 
3 Wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10  mei 
2015, BS (BS 18 juni 2015 (ed. 1)). 
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Er is een wettelijk kader, o.a. de wet 23 mei 2013, waarbij beschreven wordt welke esthetische 
ingrepen door welke arts (welk specialisme) uitgevoerd mogen worden. 
 
Verpleegkundigen beschikken ook over een opleidingstraject en een wettelijk kader 
waaronder het koninklijk besluit van 16 juni 1990 (gewijzigd op 25 april 2014) waarbij de 
technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen staan vermeld. 
 
Daarentegen  is het opleidingstraject van schoonheidsspecialisten helaas niet altijd van een 
afdoend niveau, waardoor er een risico ontstaat op complicaties bij bepaalde esthetische 
ingrepen. Er is nood aan een goede basisopleiding en meer  bijscholingscursussen voor 
schoonheidsspecialisten om deze risico’s tot een minimum te beperken. 
 
Beperkingen qua activiteiten door schoonheidsspecialisten zijn ingegeven door een 
bekommernis voor kwaliteit en veiligheid, zowel voor de burger als voor de 
schoonheidsspecialisten zelf. Het vertrouwen van de bevolking in schoonheidssalons 
veronderstelt dat iedereen zijn grenzen kent en respecteert qua bevoegdheid. De 
schoonheidsspecialist zal voor eventuele aansprakelijkheid zowel de wettelijke bepalingen als 
het zorgvuldigheidscriterium moeten respecteren. 
 
De HGR wenst met deze aanbevelingen de privégebruikers en schoonheidsspecialisten te 
informeren over de risico’s die verbonden zijn aan bepaalde esthetische activiteiten, 
technieken of toestellen.  
 
Tenslotte moeten de consumenten geïnformeerd worden over de werkzaamheid van de 
bestaande esthetische technieken en wie deze mag uitvoeren binnen het bestaande wettelijke 
kader. 
 
 
  



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 3 − 

II CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN  

 
De vraag naar esthetische praktijken is in de afgelopen tien jaar snel toegenomen.   
Het gaat deels om een nieuwe verantwoorde maatschappelijke vraag met recht op een 
passend antwoord en aanbod. 
 
Het deels commerciële aspect van deze groei valt evenwel niet te ontkennen en  trekt niet 
alleen artsen maar ook niet-artsen aan.   
 
Bovendien worden nieuwe apparaten niet altijd op de markt gebracht met een bewezen 
werkzaamheid of met de nodige instructies om de veiligheid ervan te garanderen.  
 
Daarom wil de HGR de consumenten informeren over het mogelijke risico dat verband houdt 
met bepaalde technieken, procedures of hulpmiddelen.   
 
In de toekomst moet binnen een verantwoord activiteitsterrein een goed opleidingstraject met 
nascholing voor alle schoonheidsspecialisten worden georganiseerd en verzekerd.  
 
Bovendien moet een controle van de esthetische centra en de schoonheidsspecialisten 
worden georganiseerd om een adequate opleiding en bekwaamheid van de beoefenaar te 
garanderen en om de consument de nodige veiligheid en efficiëntie te kunnen bieden.    
 
Er moet voldoende aandacht worden geschonken aan de rechten en bescherming van de 
consument. Zo moet bijvoorbeeld een geïnformeerde toestemming worden verkregen en moet 
de bedenktijd voor de consument worden gerespecteerd. Bovendien is er nood aan meer 
controle op de esthetische toestellen.  
 
Ten slotte moet een evaluatie van de werkzaamheid en de potentiële risico's van de 
beschikbare technieken worden uitgevoerd om de beoefenaar te informeren, maar ook om de 
consument te beschermen. 
 
 

Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms4 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine) met gecontroleerde trefwoorden 

die worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
 

 
4 De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een 
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.  

MeSH terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Esthetic 
surgery 

 Procedures Procedures Procédures Verfahren  

 Beautician Schoonheidsspecialist(e) Esthéticien(ne) Kosmetiker(in) 

 Qualification Kwalificatie Qualification  Qualifikation 

Clinical 
competence 

 Skills Vaardigheden Compétences Kompetenzen 

Surgical 
procedure, 
Operative 

 Efficacy Doeltreffendheid Efficacité Effizienz 

 Complications  Complicaties Complications Komplikationen 

Intraoperative 
complications  

     

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 4 − 

 
III METHODOLOGIE 

Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van het domein cosmetologie 
de nodige expertises bepaald. Op basis hiervan werd een ad-hocwerkgroep opgericht met 
deskundigen in de volgende disciplines: cosmetologie, esthetische geneeskunde, 
dermatologie, plastische chirurgie en rechten. De experten van de werkgroep hebben een 
algemene belangenverklaring en een ad-hocverklaring ingevuld en de Commissie voor 
Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld. 
 
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit 
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties 
die in deze materie bevoegd zijn (peer reviewed), alsook op het oordeel van de experten. 
 
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep werd het advies tenslotte gevalideerd door 
het College. 
 
 
 

IV UITWERKING EN ARGUMENTATIE 

 
Lijst van afkortingen  
 

A Arts 

HGR Hoge Gezondheidsraad 

HIFU High intensity focused ultrasound 

IPL Intense pulsed light 

KTP potassium-titanyl-phosphate (laser) 

LED Light-emitting diode 

P Privégebruiker 

PRB Plasma rijk aan bloedplaatjes 

S Schoonheidsspecialist 

V Verpleegkundige 
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1 Esthetische activiteiten: wettelijk kader 

 
Verschillende elementen moeten in rekening gebracht worden: 
 

- De kennis, kunde, attitude en bevoegdheid van schoonheidsspecialisten 
- De kwaliteit en veiligheid 
- Het al dan niet bewezen karakter van een bepaalde interventie: ernstig te nemen of 

kwakzalverij. Bepaalde handelspraktijken kunnen verboden zijn5.  
- Het misbruik maken van zwaktes van personen om financiële voordelen te bekomen 

moet ook in het achterhoofd gehouden worden.  
- En uiteraard zal de aansprakelijkheidsevaluatie, zelfs buiten wettelijk verbod, 

rekening moeten houden met het algemene zorgvuldigheidscriterium (bevoegdheid, 
kennis, voorkomen en herkennen van complicaties …) die van iedere burger vereist 
wordt. 
 

In het belang van de bevolking en van schoonheidsspecialisten die hun verantwoordelijkheid 
opnemen (voldoende bijscholen en nuttige technieken willen aanleveren in een veilige en 
kwalitatieve context), zijn duidelijke bakens voor verantwoorde activiteit nodig. 
 
Ons land heeft een restrictieve wetgeving, die ingegeven is uit veiligheidsoverwegingen. 
 
Art. 3 van de Wet uitoefening gezondheidsberoepen6  definieert op brede wijze de 
onwettige uitoefening van de geneeskunde. Hiertoe behoort eveneens  “…elke medische 
technische ingreep doorheen de huid of de slijmvliezen en waarbij, zonder enig therapeutisch 
of reconstructief doel, vooral beoogd wordt het uiterlijk van de patiënt om esthetische redenen 
te veranderen. …” 
 
Dit artikel garandeert de bescherming van de fysieke integriteit. De arts wordt een mate van 
“strafrechtelijke immuniteit” toegekend voor dit type invasieve ingrepen net zoals voor 
chirurgische interventies . Niet-artsen moeten uiteraard altijd rekening houden met dit uiterst 
belangrijk artikel, naast hun eventuele burgerlijke aansprakelijkheid. 
 
Daarnaast bevat de Wet van 23 mei 20137 tot regeling van de vereiste kwalificaties om 
ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te 
voeren, specifieke bepalingen inzake dit type ingrepen.  
 
In deze Wet worden, wat betreft de vereiste kwalificaties, enkel beroepstitels van artsen 
opgesomd (art. 3). Daarenboven worden de bevoegdheden van deze artsen nog verder 
beperkt naargelang het specialisme. 
 
  

 
5  Voor artsen die esthetische heelkunde of niet-heelkundige esthetische geneeskunde beoefenen, bestaan specifieke 

wettelijke  bepalingen inzake heelkundige of niet heelkundige esthetische reclame en informatie, art 20/1 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). 

6  Wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, 
BS (BS 18 juni 2015 (ed. 1)). 

7  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 “niet-heelkundige esthetische geneeskunde” wordt er heel breed gedefinieerd.  
 
“Art. 2: Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder: 
1° niet-heelkundige esthetische geneeskunde: elke niet-heelkundige technische medische 
ingreep door middel van om het even welk instrument, chemische stof of hulpmiddel 
met om het even welke energievorm doorheen de huid of de slijmvliezen waarbij, zonder 
enig therapeutisch of reconstructief doel, vooral beoogd wordt het lichaams-uiterlijk van een 
patiënt om esthetische redenen te veranderen.”8 
 
 
Laser is bijvoorbeeld een energievorm die doorheen de huid gaat bij detatouage. 
 
Gezien er geen andere gezondheidsberoepen of andere beroepen worden voorzien, is 
detatoeage waarbij lasers van zwaardere klassen gebruikt worden, door niet-artsen niet 
toegestaan. 
 
“Art. 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. 
De tatoeages, piercings en epileertechnieken vallen niet onder de toepassing van deze wet. 
 
Het plaatsen van tatoeages  valt onder een specifieke wetgeving9 en moet onderscheiden 
worden van het wegnemen van tatoeages. De Orde der Artsen stelde  in een advies d.d. 
16.06.2018 aangaande het “niet heelkundig verwijderen van een tatoeage met behulp van 
een laser”, eveneens dat het verwijderen van een tatoeage  beantwoordt aan de criteria van 
de definitie van een niet-heelkundige esthetische ingreep (art. 2, 1° Wet 23 mei 2013) en enkel 
artsen deze behandeling kunnen uitvoeren. 
In een eerder advies van de Hoge Gezondheidsraad d.d. 2 februari 2011 werd vermeld dat 
lasertoestellen om tatoeages te verwijderen, de kleurstof in de diepte van de dermis moeten 
bereiken en ernstige schade kunnen berokkenen zoals brandwonden, ernstige 
pigmentstoornissen, littekens, oogbeschadiging enzovoort. De Hoge Raad verwees naar 
eerdere adviezen van de Koninklijke Academie voor geneeskunde (25 februari 2006) waar 
IPL (intense pulsed light) en laserbehandeling als een medische handeling werden 
beschouwd. 
 
Epileertechnieken vallen buiten de toepassing van de Wet 23 mei 2013 (laatste zin artikel 3). 
Maar invasieve technieken, zoals bv. gebruik van lasers type III of IV, zullen op basis van art. 
3 (strafrechtelijke immuniteit van de arts voor slagen en verwondingen) van de hierboven 
vermelde Wet uitoefening gezondheidsberoepen (gecoördineerd op 10 mei 2015) niet kunnen 
uitgevoerd worden door bv. schoonheidsspecialisten. 
 
De evolutie van schoonheidstechnieken en apparatuur gaat dermate snel dat nieuwe risico’s 
kunnen ontstaan  maar dat bepaalde interventies ook  als veiliger kunnen beschouwd worden. 
Wat betreft peeling, moet bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt worden tussen een 
oppervlakkige en een diepe peeling.  
IPL (intense pulsed light) en LED kennen naargelang de intensiteit een totaal ander 
risicoprofiel. 
 
Deze materie moet dan ook opgevolgd worden door experten die adviserend kunnen optreden 
wanneer bepaalde reglementaire aanpassingen – inclusief versoepelingen – aangewezen of 
mogelijk zijn. 

 
8  Art 142 van de Wet van 10 mei 2015 bepaalt dat de Koning, na advies van de nog op te richten Raad voor Medische 

Esthetiek deze ingrepen nader kan omschrijven. 
9  K.B. 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings, BS 21 december 2005 (eerste 

uitgave). 
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2 Overzicht van invasieve en niet-invasieve esthetische activiteiten 

Esthetische ingrepen kunnen ingedeeld worden volgens invasieve en niet-invasieve ingrepen. 
 
Volgens de wet van 2013 is het belangrijk om te benadrukken dat enkel artsen ingrepen 
mogen uitvoeren die de huidbarrière of mucosa doorbreken. 
 
Voor deze aanbevelingen werden de volgende definities en wettelijk kader gebruikt: 
 

 
2.1 Definities 

2.1.1 Technieken 

- Invasief: doorheen de huid of mucosa. 
- Niet-invasief: oppervlakkige ingreep zonder de huidbarrière of mucosa te 

doorbreken. 
 

2.1.2 Technische verstrekkingen 

Cf. technische commissie voor de paramedische beroepen (SPF-FOD, 201510). 
 

- Een technische prestatie op voorschrift: dit is een prestatie die deel uitmaakt van 
de professionele basiscompetenties en waarvan verwacht kan worden dat elke 
betrokken erkende paramedisch beroepsbeoefenaar deze kan uitvoeren. Voor 
deze prestaties is altijd een voorschrift van de arts noodzakelijk. Deze prestatie 
gebeurt onder medeverantwoordelijkheid van de voorschrijvende arts. 
 

- Een toevertrouwde handeling: een toevertrouwde handeling is een welbepaalde 
handeling die door de arts toevertrouwd wordt via een mondelinge of schriftelijke 
opdracht/voorschrift aan een specifieke en erkende beroepsbeoefenaar, 
aangeduid omwille van diens gekende professionele competenties. Een 
toevertrouwde handeling impliceert de fysische aanwezigheid van de 
toevertrouwende arts in dezelfde instelling waar de handeling gebeurt onder de 
verantwoordelijkheid van de toevertrouwende arts. 

 
Cf. Koninklijk Besluit van 18 juni 1990 voor verpleegkundigen (Koninkrijk België, 1990). 
 
De in bijlage I en bijlage IV vermelde technische verpleegkundige prestaties B1 en B2 worden 
uitgevoerd met behulp van referentiezorgplannen en/of -procedures (artikel 7ter). Een 
procedure beschrijft de wijze van uitvoering van een technische verpleegkundige prestatie of 
een bepaalde medische handeling die door een arts kan worden toevertrouwd. Indien van 
toepassing kunnen een of meerdere procedures deel uitmaken van een referentiezorgplan of 
van een permanente opdracht, zoals beschreven in artikel 7 quater, § 5. 
 
Voor elke verpleegkundige handeling moet een procedure worden vastgesteld.  

₋ Een procedure is een beschrijving van de juiste en veilige manier om een 
verpleegkundige handeling uit te voeren door alle verpleegkundigen van een afdeling 
of organisatie (ziekenhuis, ICU, spoeddienst, MRS, thuiszorg, enz.). 

₋ De modaliteiten van de technische prestaties van de verpleegkundige B2 en de 
medische handelingen toevertrouwd door een geneesheer, opgesomd in bijlage II en 

 
10 https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/advies-tcpb2015-02-betreffende-de-technische-prestaties-en-

toevertrouwde-handelingen 

 

https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/advies-tcpb2015-02-betreffende-de-technische-prestaties-en-toevertrouwde-handelingen
https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/advies-tcpb2015-02-betreffende-de-technische-prestaties-en-toevertrouwde-handelingen
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bijlage IV van het Koninklijk Besluit, worden opgesteld in overleg tussen de 
geneesheer en de verpleegkundige.  

₋ De procedure omvat onder meer de naam of definitie, de aanduidingen, de 
tegenaanduidingen, de benodigde materialen, de methode, de aandachtspunten en 
de te verrichten waarnemingen. 

 
De verpleger moet ten allen tijde de vereiste bekwaamheid en geschiktheid bezitten om de 
voorgenomen handelingen op correcte en veilige wijze te verrichten (art. 4 bis). 
 
Wanneer een verpleegkundige gevraagd wordt handelingen te verrichten waarin hij niet 
voldoende bekwaam is of die hij niet veilig kan verrichten, moet hij dit weigeren en onmiddellijk 
zijn hiërarchische chef en de arts die hem deze taak heeft opgedragen op de hoogte stellen, 
zodat zij een oplossing voor de uitvoering kunnen vinden en de continuïteit van de 
zorgverlening kunnen waarborgen. Van een verpleegkundige mag worden verwacht dat hij de 
routinediensten en -procedures in zijn dienst of in het kader van zijn functie correct en veilig 
kan uitvoeren (Koninkrijk België, 2007). 
 
Zelfs wanneer de verpleegkundige geen medisch voorschrift nodig heeft, moet de procedure 
binnen de instelling worden beschreven en is het de procedure die moet worden gevolgd.  
 
Geen enkele technische verpleegkundige dienst, of het nu gaat om B1 of B2, vereist a priori 
de aanwezigheid van een arts, behalve voor prestaties van bijstand aan de arts  (bv. 
instrumentatie bij een medische ingreep) en tenzij de arts dit bepaalt in het voorschrift of in 
een procedure.   
Alleen de handelingen die de term "assistentie" bevatten, houden in dat de arts en de 
verpleegkundige gezamenlijk handelingen verrichten bij een patiënt en dat er een rechtstreeks 
visueel en verbaal contact tussen hen bestaat. 
Dit visuele en/of verbale contact wordt niet gespecificeerd voor toevertrouwde handelingen 
(slechts één toevertrouwde handeling vermeldt de term "assistentie": assistentie bij een 
keizersnede). 

 
2.2 Wettelijk kader 

 
- Arts: een arts mag esthetische ingrepen uitvoeren na het beëindigen van zijn opleiding 

zoals vastgelegd in de wet van 2013. 
 

- Verpleegkundigen: verpleegkundigen kunnen bepaalde ingrepen uitvoeren op 
voorschrift of toevertrouwd door een arts. De arts blijft hierbij verantwoordelijk. Het 
koninklijk besluit van 1990 (wijziging 25-04-11) beschrijft de lijst van handelingen die 
mogen uitgevoerd worden door een verpleegkundige met de vereiste kwalificatie. 
 

- Schoonheidsspecialisten: schoonheidsspecialisten mogen bepaalde esthetische 
handelingen uitvoeren maar ze moeten bewust zijn van de mogelijke risico’s. De 
gebruiksaanwijzing van de commerciële hulpmiddelen/technieken moet zo nauwkeurig 
mogelijk zijn, zoals gedefinieerd door het koninklijk besluit van 1993. 
Voor permanente make-up moeten de schoonheidsspecialisten het KB van 15-11-0511 

betreffende tatoeages volgen. 

 

- Privégebruiker: privégebruik moet voldoen aan het artikel 37 van het koninklijk 

besluit van 1967. 

 
11  K.B. 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings, BS 21 december 2005 (eerste 

uitgave). 
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De volgende tabel is een overzicht van de verschillende bestaande esthetische ingrepen 
(invasief en niet-invasief).  
 
De tabel vat samen wie de handelingen mag uitvoeren volgens het bestaande 
regelgevingskader, de werkzaamheid en de potentiële risico's die ermee gemoeid zijn. 
 

 
Legende: 
 
In de onderstaande tabellen vindt u volgende informatie naast de verschillende handelingen: 
 
a. Wie mag deze ingreep uitvoeren? 

• Arts 

• Verpleegkundige 

• Schoonheidsspecialist 

• Privégebruiker  
b. Is supervisie of voorschrift van een arts nodig? 

• Solo: handelingen die mogelijk zijn zonder voorschrift of toezicht van een arts zijn 
bijkomend aangeduid in het groen  

c. Wat zijn de risico’s en de werkzaamheid van de behandelingen? 
 

 
Deze lijst zal regelmatig herzien worden met nieuwe technieken die in de toekomst 

beschikbaar komen.  

De invasieve ingrepen, die de huid of mucosa doorbreken, zijn bij wet voorbehouden aan 

een arts (zie Wet 23 mei 2013).  

 

Voor verpleegkundigen bestaat een strikt te respecteren uitgewerkte wetgeving 12 over 

handelingen waarvoor ze bevoegd zijn en handelingen die kunnen toevertrouwd worden 

alsook over alle voorwaarden die moeten nageleefd worden. 

De niet-invasieve technieken zijn beschikbaar voor de schoonheidsspecialisten die voor 

evaluatie van hun eventuele aansprakelijkheid steeds hun professionele zorgvuldigheid zullen 

moeten aantonen.  

Sommige technieken worden op de markt ook aangeboden voor privégebruikers. Het is 

essentieel dat deze steeds adequaat geïnformeerd worden over de vereiste context, 

eventuele risico’s en hun al dan niet effectiviteit.  

Om die reden is een continue opleiding voor schoonheidsspecialisten onontbeerlijk en moet 

deze door nader te bepalen academische instanties worden opgezet. Bij alle apparaten voor 

privégebruik moet een uitgebreide gebruikershandleiding voor de consument worden 

gevoegd. 

In ieder geval, als er complicaties optreden, moet er contact opgenomen worden met een arts. 

 
12  Art. 23 Wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 

2015, BS (BS 18 juni 2015 (ed. 1)) en het K.B. 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische 
verpleegkundige verstrekkingen en  de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de 
verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen 
en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen, BS  26 juli 1990. 
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Wie mag de activiteit uitvoeren? 

 
Werkzaamheid en risico’s van de activiteit 

 1. Niet-invasieve activiteiten = niet door de huidbarrière of mucosa  

1.1 Tijdelijke make-up x 
 

x x x + + Allergie 

1.2 Peelings (oppervlakkig) x 
 

x x x + + Allergie, brandwonden, pigmentstoornis, littekens 

1.3 Mechanische haarverwijdering x 
 

x x x + + Pijn, irritatie, erytheem 

1.4 Type I lasers voor epilatie x 
 

x x x +/- - Pigmentstoornis, hypertrichosis 

1.5 Pedicure/manicure 

a. Gel pedicure/manicure x 
 

x x x + + Allergie, mycotische infecties,  onychodystrofie 

b. Acryl pedicure/manicure x 
 

x x x + + Allergie, infectie, onychodystrofie 

1.6 LED 

a. Medische LED x x    + +/- Oogaandoening 

b. Home LED x  x x x +/- - Oogaandoening 

1.7 Electrolyse x x 
 

  + + Brandwonden, littekens 

 2. Invasieve activiteiten = doorheen de huidbarrière of mucosa  

 2.1 Injecteerbare middelen 

a. Botox  x     + + Ptose, pijn ter hoogte van de injectieplaats, infectie, 
ontsteking, zwelling, roodheid, bloeding, kneuzing 

b. Fillers  x     + + Allergie, oedeem, necrose,  granuloma (evt. op basis 
van biofilm) 

c. Stylo hyaluronicc x     + + Allergie, oedeem, necrose, granuloma (evt. op basis 
van biofilm) 

d. Suspension threads  x     + + Hematoom, oedeem, technische fouten 

e. Plasmalift x     +- - Hematoom, oedeem, infectie 

f. Dermaroller x     -  Infectie, hypertrofisch litteken 
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Wie mag de activiteit uitvoeren? 

 
Werkzaamheid en risico’s van de activiteit 

g. BB glow x     +- - Infectie, hypertrofisch litteken 

2.2  Lasers 

a. Type II laser - epilatie x x x x  +/- +/- Brandwonden, hyperpigmentatie, litteken 

a. Type III lasers x     + + Brandwonden, hyperpigmentatie, litteken, oogschade 

b. Type IV lasers  x     + + Brandwonden, hyperpigmentatie, litteken, oogschade 

2.3  Radiofrequency  x x      Brandwonden, litteken 

2.4  Focalised Ultrasound  x x      Botafbraak 

2.5  Non focalised Ultrasound  x        

2.6  Pulsed Light  x        

a. Epilation - pulsed light x x    + + Brandwonden, hyperpigmentatie 

b. Vasculaire procedures  - 
pulsed light 

x       Brandwonden, hyperpigmentatie 

2.7 Diepe Peeling  x     + + Brandwonden, litteken, huidnecrose, herpes 
reactivatie 

2.8 Cryolipolyse  x x    +/- +- Pijn, ecchymose, erytheem en soms paradoxaal effect na 4-
6 maanden 

2.9 Permanente Make up13  x  x x  + + Allergie 

 
13  
Voor permanente en semi-permanente make-up: schoonheidsspecialisten mogen deze techniek uitvoeren na een passende training te hebben gehad waarin:  
- er een goede beschrijving gegeven wordt van de technieken en werkwijzen, producten en verschillende apparaten die momenteel op de markt beschikbaar zijn  
- alle nuttige, en zeker de cruciale elementen met betrekking tot de gevaren van potentiële incompetentie en gebrek aan hygiëne correct geïdentificeerd zijn om maximaal succes te garanderen.  
- het belang van kennis en naleving van de hygiëneregels beklemtoond wordt. 
- er rekening gehouden wordt met de gevaren van permanente en semi-permanente make-up en met de psychologische gevolgen van minder dan perfecte permanente of semi-permanente make-
up.  
De training heeft een minimale duur van 20 uur en wordt gevalideerd door een theoretisch en een praktisch examen (zie Koninklijk Besluit van 2005). 
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VI SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

 
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde 
experten is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?. 

 

Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen 
van het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door DE MEY Albert* en het 
wetenschappelijk secretariaat door Veerle Mertens, Jean-Jacques Dubois en Florence 
Bernardy. 
 
 
BAHARLOU Samira Dermatologie UZ Brussel 

BEELE Hilde Dermatologie UZ Gent 

CREUSOT Muriel Dermatologie C.H. Jolimont – 
Hôpital de Nivelles 

DE MEY Albert* Plastische chirurgie ULB Brussel 

PASSCHIER Wim Environmental health risk 
assessment & exposure limits 

Maastricht University 

VAN GYSEGHEM Jean-
Marc 

Recht & Samenleving CRIDS, UNamur 

VANHOOTEGHEM 
Olivier 

Dermatologie CHU UCL Namur Site 
Sainte Elisabeth 

 
*Albert De Mey heeft het voorzitterschap waargenomen en werkte mee aan het opstellen van 
het advies ; hij overleed voor de definitieve goedkeuring. 
 
De volgende experten, administraties of ministeriële kabinetten werden gehoord: 
 
GUTERMUTH JAN Dermatologie UZ Brussel 

HEBRANT Jean Esthetische geneeskunde SME-VEG14 

PASTEELS Karine 
 

Expert  tattoo FOD Volksgezondheid 

VAN CAUTER XAVIER 
 

Deontologie, transversale coordinatie FOD Volksgezondheid 

WATERBLEY Patrick 
 

Coordinatie medische vragen FOD Volksgezondheid 

 
De vertaling werd uitgevoerd door een extern bureau. 

 
14 Vereniging voor esthetische geneeskunde 

http://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
http://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten
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