Besluit van 10 april 2019 houdende de erkenning als profiel alsmede de
opleidings- en erkenningseisen voor het profiel cosmetische geneeskunde123

(Besluit Cosmetische geneeskunde)

Het College Geneeskundige Specialismen,

Gelet op de Regeling specialismen en profielen geneeskunst van de KNMG en het Toetsingskader Profielen
Gezien het advies van Federatie Medisch Specialisten, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Landelijke
Huisartsen Vereniging, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging
Cosmetische Geneeskunde, Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten en Samewerkende
opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde Nederland;
BESLUIT:

1 Dit Besluit is gepubliceerd in Medisch Contact van 18 april 2019, nr. 16-17 en treedt in werking op 1 juli 2019.
2 Dit Besluit is gewijzigd bij het besluit van 13 maart 2019 houdende de algemene eisen voor de opleiding, registratie en herregistratie voor
de geneeskundig specialist en voor de erkenning van opleiders, opleidingsinstellingen en opleidingsinstituten waarvan op 24 december
2019, nr. 70045, mededeling is gedaan in de Staatscourant. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.
3 Dit Besluit is gewijzigd bij besluit van 11 december 2019 houdende de wijziging van diverse profielbesluiten van het CGS waarvan
mededeling is gedaan in Medisch Contact van 16 januari 2020, nr. 03. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari
2020.
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Hoofdstuk A

Algemene bepalingen

A.1.
Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder
cosmetische geneeskunde:
het deelgebied van de geneeskunde dat zich richt op diagnostiek, de
behandeling en de nazorg van de niet zieke (verouderende) huid en
onderliggende structuren en zich beperkt tot niet-invasieve en minimaalinvasieve ingrepen;
cosmetisch arts:
een arts die is ingeschreven in het betreffende profielregister;
gecertificeerd:
met positief resultaat de kwaliteitsvisitatie van de NVCG afgerond
hebbend;
LOP:
het landelijk Opleidingsplan Cosmetische geneeskunde van de
Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG);
minimaal-invasieve ingreep:
ingreep die het te behandelen gebied van het lichaam met minimale
wondgrootte ten hoogste tot het periost binnendringt, zoals nader
omschreven in het LOP;
niet-invasieve ingreep:
ingreep die het te behandelen lichaam niet binnendringt;
opleiding:
de opleiding tot cosmetisch arts.

A.2.
1.
2.

A.3.
1.
2.

3.

Schakelbepaling
De bepalingen van het Kaderbesluit CGS zijn van overeenkomstige toepassing, tenzij in dit besluit
anders is bepaald.
In het Kaderbesluit CGS wordt voor de cosmetische geneeskunde verstaan onder:
a. aios: arts in opleiding tot cosmetisch arts;
b. specialist: cosmetisch arts;
c. specialisme: profiel cosmetische geneeskunde;
d. wetenschappelijke vereniging: Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde.
Profiel
De cosmetische geneeskunde wordt in dit besluit als profiel binnen cluster 14 aangewezen, hieraan
wordt de titel cosmetisch arts verbonden en er wordt een register van cosmetisch artsen ingesteld.
De KNMG kan bepalen, dat een titel, bedoeld in het eerste lid, als woordmerk wordt gedeponeerd,
waarbij achter de titel de afkorting KNMG wordt geplaatst. In dat geval wordt een reglement voor
het gebruik van het toezicht op het betreffende woordmerk opgesteld.
De registratiecommissie is belast met de behandeling van aanvragen tot inschrijving in het register
van cosmetisch artsen.

A.4.
Opleidingsplan
De opleiding tot cosmetisch arts voldoet aan het LOP.

Hoofdstuk B
B.1.

De opleiding

Duur

4 Besluit van CGS van 11 december 2019
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1.
2.

De nominale duur van de opleiding bedraagt twee jaar.
In afwijking van artikel B.5, derde lid Kaderbesluit CGS bedraagt de feitelijke duur van de opleiding
voor een individuele aios ten minste 21 maanden.

B.2.
1.

Profielgebonden competenties
De opleiding is gericht op het bereiken van de door het CGS vastgelegde algemene en
profielgebonden competenties.
De profielgebonden competenties zijn vastgelegd in het LOP.

2.
B.3.
1.

2.

Structuur van de opleiding
De opleiding bestaat uit:
a. praktijkopleiding, inclusief stages; en
b. cursorisch onderwijs.
De praktijkopleiding bestaat uit:
a. ten minste vijf themablokken gericht op de onderwerpen, bedoeld in artikel B.4;
b. ten minste twee stages dermatologie en een stage cosmetische chirurgie.

B.4. Inhoud van de opleiding
De opleiding omvat in ieder geval de volgende thema’s:
a.
basis cosmetische geneeskunde;
b.
consultvoering;
c.
behandeling en nazorg;
d.
veiligheid; en
e.
praktijkvoering.
B.5.
1.
2.

Cursorisch Onderwijs
In aanvulling op het Kaderbesluit CGS besteedt de aios in een opleidingsjaar ten minste 30 en ten
hoogste 50 dagen aan cursorisch onderwijs verzorgd door het opleidingsinstituut.
Het cursorisch onderwijs is gericht op vakinhoudelijke kennisverwerving en zelfreflectie.

B.6. Plaats van de opleiding
De opleiding vindt plaats in erkende opleidingsinstellingen en stage-instellingen.

Hoofdstuk C

De erkenning

C.1. Erkenningen algemeen5
(vervallen)
C.2.
1.

2.

Erkenningseisen en -verplichtingen opleider
Om voor erkenning als opleider in aanmerking te komen geldt in afwijking van artikel C.7, eerste lid,
onder a, van het Kaderbesluit CGS als eis dat de cosmetisch arts:
a.
gedurende drie jaar voorafgaande aan de erkenning tenminste drie dagen per week
werkzaam is als cosmetisch arts en 600 patiënt contacten per jaar heeft, waarbij diverse
cosmetisch geneeskundige behandelingen per jaar verricht worden bestaande uit
injectables, peelings of behandelingen met licht-, laser- of energy based devices; en
b.
tenminste drie jaar voorafgaande aan de erkenning gecertificeerd lid is van de NVCG.
Om voor erkenning als opleider in aanmerking te komen geldt in aanvulling op het Kaderbesluit CGS
als verplichting dat de opleider deelneemt aan didactische training overeenkomstig het LOP.

C.3. Erkenningseisen opleidingsinstelling
Om voor erkenning als opleidingsinstelling in aanmerking te komen geldt in aanvulling op artikel C.3, van
5 Besluit CGS van 11 december 2019
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het Kaderbesluit CGS dat de instelling:
a.
beschikt over een adequate werkruimte voor de aios; en
b.
werkt volgens de protocollen infectiepreventie, hygiëne, melding incidenten patiëntenzorg en
complicatieregistratie.
C.4.
1.
2.

Erkenningseisen en -verplichtingen voor erkenning instituut
In aanvulling op het Kaderbesluit CGS wordt de functie van hoofd in ten minste 0,2 fte ingevuld.
In aanvulling op het Kaderbesluit CGS organiseert het instituut voor ieder opleidingsjaar ten minste 30
en ten hoogste 50 dagen het cursorisch onderwijs.

Hoofdstuk D
D.1.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
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Slotbepalingen

Overgangsbepalingen
De arts die op enig moment in de periode van 1 juli 2019 tot 1 juli 2022 is ingeschreven in het register
van cosmetisch artsen van de NVCG komt in aanmerking voor inschrijving in het profielartsenregister
voor cosmetisch artsen KNMG indien deze voldoet aan de volgende cumulatieve eisen:
a.
de arts vraagt de RGS uiterlijk op 30 juni 2022 om inschrijving in het profielartsenregister voor
cosmetisch artsen KNMG;
b.
de arts is op het moment van de aanvraag en op het moment van inschrijving in het
profielartsenregister voor cosmetisch artsen KNMG als cosmetisch arts ingeschreven in het
betreffende register van de NVCG;
c.
de arts heeft in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag gemiddeld over deze vijf jaar ten
minste 16 uur per week werkzaamheden in de cosmetische geneeskunde verricht met ten
minste gemiddeld 600 patiëntcontacten per jaar. Deze in totaal 4160 uur werkzaamheden en
3000 patiëntencontacten hebben in ten minste drie van de vijf jaar plaatsgevonden;
d.
de arts heeft in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag gemiddeld over deze vijf jaar voor
ten minste 40 geaccrediteerde uren of het equivalent daarvan in punten, per jaar
deelgenomen aan deskundigheidsbevorderende activiteiten op het gebied van de
cosmetische geneeskunde, overeenkomstig het Besluit herregistratie specialisten; en
e.
de arts heeft met goed gevolg deelgenomen aan het nascholingsprogramma van de NVCG.
De duur van de inschrijving in het profielartsenregister voor cosmetisch artsen, bedoeld in het eerste lid,
bedraagt vijf jaar.
De arts die op 1 juli 2019 in het opleidingsregister van de NVCG staat ingeschreven wordt op diens
verzoek door de registratiecommissie ingeschreven in het opleidingsregister cosmetische
geneeskunde.
Na afronding van de opleiding komt de arts, bedoeld in het derde lid in aanmerking voor inschrijving in
het register van cosmetisch artsen.
De opleider, plaatsvervangend opleider, stageopleider, stage-instelling of opleidingsinstelling die door
de NVCG per 1 juli 2019 als zodanig is erkend, wordt geacht per die datum door de
registratiecommissie te zijn erkend, voor een periode van twee jaar.
Het opleidingsinstituut dat door de NVCG per 1 juli 2019 als zodanig is erkend, wordt geacht per die
datum door de registratiecommissie te zijn erkend, voor een periode van twee jaar, mits dit instituut
voldoet aan de volgende eisen:
a. het instituut heeft een hoofd als bedoeld in artikel C.15, onder a en b van het Kaderbesluit CHVG;
b. de functiebeschrijving van het hoofd is goedgekeurd door d RGS;
c. er is een plaatsvervangend hoofd dat de taken van het hoofd bij diens afwezigheid waarneemt;
d. het beschikt over adequate ruimten voor het onderwijs en voor de staf;
e. het hoofd is in staat de taken en bevoegdheden, bedoeld in artikel C.18 van het Kaderbesluit
CHVG uit te oefenen.
Een aios kan niet met de opleiding starten bij een hoofd, opleider, plaatsvervangend opleider,
stageopleider, stage-instelling, opleidingsinstelling of opleidingsinstituut voordat de structuur en
organisatie van de opleiding overeenkomstig het Kaderbesluit CGS, dit besluit en het LOP is
gerealiseerd.

D.2.
1.
2.
3.

D.3.
1.
2.

Bekendmaking
In het officiële orgaan van de KNMG wordt mededeling gedaan van de vaststelling en wijziging van
dit besluit.
De mededeling in het officiële orgaan van de KNMG genoemd in het eerste lid bevat tenminste de
titel van het besluit of wijziging en de datum van inwerkingtreding van het besluit of wijziging.
De integrale tekst van dit besluit zal op de website van de KNMG worden geplaatst
(www.knmg.nl/opleidingenregistratie).
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.
Indien de mededeling in het officiële orgaan van de KNMG waarin de vaststelling van dit besluit wordt
geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2019 treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de
datum van uitgifte, en werkt zij terug tot en met 1 juli 2019.

D.4. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit cosmetische geneeskunde.
Utrecht, 10 april 2019

drs. J.D. Beugelaar,
voorzitter CGS
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mr. M.C.J. Rozijn,
secretaris CGS

Toelichting
Algemeen
Dit besluit bevat de erkenning van de cosmetische geneeskunde als profiel alsmede de specifieke
opleidings-, erkennings- en herregistratie-eisen voor het profiel cosmetische geneeskunde in aanvulling op
het Kaderbesluit CGS.
Over de aansluiting bij het Kaderbesluit CGS het volgende. De cosmetische geneeskunde heeft
raakvlakken met meerdere geneeskundige specialismen, zoals de huisartsgeneeskunde, oogheelkunde,
dermatologie, psychiatrie, plastische chirurgie en keel-neus-oorgeneeskunde. Het merendeel betreft
medische specialismen, maar de organisatie van de opleiding cosmetische geneeskunde omvat onder
andere een opleidingsinstituut, zoals in cluster 1. De medische specialistische opleidingen kennen geen
opleidingsinstituut.
Het CGS heeft daarom besloten aansluiting te zoeken bij het Kaderbesluit CGS. Bij het opstellen van het
specifieke besluit cosmetische geneeskunde, bleek dat dit kaderbesluit goed bij de cosmetische
geneeskunde paste. De Stichting Opleiding Cosmetische Geneeskunde (SOCG) zal functioneren als
erkend opleidingsinstituut Cosmetische Geneeskunde.
Bij de beoordeling van de aanvraag van de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde
(NVCG) om als profiel erkend te worden, is het Toetsingskader profielen van het CGS gehanteerd. Op basis
van het advies van een door het CGS ingestelde adviescommissie, heeft het CGS over de erkenning het
volgende overwogen, telkens gerelateerd aan het betreffende criterium uit het Toetsingskader profielen.
Profielcriterium B1. Het profiel betreft de individuele gezondheidszorg
Alle verrichtingen binnen de cosmetische geneeskunde hebben rechtstreeks betrekking op een individuele
persoon die zich met een vraag of probleem op het gebied van de cosmetische geneeskunde tot een
cosmetisch arts wendt. Vervolgens is het doel die persoon te adviseren over de mogelijkheden dit
probleem te verhelpen en zo nodig een behandeling uit te voeren. Het profiel betreft dan ook de
individuele gezondheidszorg zoals vermeld in de Wet BIG.
Profielcriterium B.2 Het profiel vormt een verdieping van de artsopleiding
De opleiding tot cosmetisch arts bouwt voort op de eindtermen van het Raamplan 2009 Artsopleiding. De
hierin beschreven vaardigheden en ziektebeelden van de basisarts zijn het uitgangspunt geweest voor de
beschrijving van de aanvullende kennis en vaardigheden van de arts in opleiding tot cosmetisch arts. De
cosmetische geneeskunde komt tijdens de artsenstudie vrijwel niet aan de orde. Het profiel vormt met zijn
tweejarige opleiding een duidelijke verdieping van de artsenstudie. De cosmetisch arts heeft na voltooiing
van de opleiding grote deskundigheid op het gebied van anatomie van de huid, van
verouderingsprocessen en de effecten daarvan op de huid en de anatomie van de dieper gelegen
structuren onder de huid. Door deze kennis is de cosmetisch arts bij uitstek deskundig in het vaststellen van
de cosmetische problematiek, cosmetische verouderingsprocessen en het zelfstandig behandelen van de
patiënt op deze gebieden, of het doorverwijzen naar andere disciplines.
Profielcriterium B.3 Het profiel voldoet niet aan de criteria voor aanwijzing als specialisme
Voor de aanwijzing als specialisme kent het CGS het Toetsingskader specialismen. Dit is een vergelijkbaar
kader als het Toetsingskader profielen. De criteria in beide kaders hebben veel overlap, maar één van de
criteria voor profielen is dat het vakgebied niet in aanmerking komt voor aanwijzing als specialisme.
Bij de vraag of het profiel wel of niet voldoet aan de criteria voor aanwijzing als specialisme, zijn met name
van belang de criteria B5, B7 en B9 van het Toetsingskader specialismen. Deze criteria komen immers niet
of nauwelijks terug in de criteria van het Toetsingskader profielen. Deze criteria worden hierna
achtereenvolgens besproken. De kern is dat de cosmetische geneeskunde grotendeels ook voldoet aan
de criteria voor geneeskundig specialismen, maar dat de lengte van de opleiding (twee jaar) fors afwijkt
van de duur van de specialistenopleidingen (vanaf drie jaar).
Specialismencriterium B.5: Het specialisme past in (gaat niet in tegen) de Europese ontwikkelingen
De cosmetische geneeskunde voldoet hier wel aan.
Meerdere Europese landen worstelen op dit moment met de bescherming van de kwaliteit van de
cosmetische geneeskunde. België, Frankrijk en Spanje hebben het vakgebied als specialisme
erkend. Nederland vervult samen met deze landen een voortrekkersrol bij de ontwikkeling en
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erkenning van het vakgebied in Europa.
Specialismencriterium B7: Het specialisme is voldoende afgebakend van de erkende specialismen
en heeft een toegevoegde waarde
De cosmetische geneeskunde voldoet hier wel aan.
Het CGS meent dat de cosmetische geneeskunde zoals het in het landelijk opleidingsplan en het
specifieke besluit wordt uitgewerkt voldoende afgebakend is ten opzichte van erkende
specialismen. Het profiel wijkt af van de aanpalende specialismen omdat de cosmetische
geneeskunde zich bezighoudt met diagnostiek, de behandeling en de nazorg van de niet zieke
(verouderende) huid met onderliggende structuren met veelal minimaal-invasieve ingrepen. De
nadruk in de aanpalende specialismen ligt op reconstructie, op chirurgische ingrepen en/of op het
behandelen van (huid)aandoeningen. Het profiel wijkt af van het specialisme Dermatologie, omdat
daar de zieke huid centraal staat.
De specifieke vaardigheden en kennis van de minimaal invasieve cosmetische geneeskunde is niet
de kern van de opleiding van de reeds erkende medisch specialismen. Het profiel voor de
cosmetisch artsen is derhalve voldoende afgebakend van de andere specialismen en heeft een
duidelijk toegevoegde waarde.
Specialismencriterium B9: Het specialisme kent een opleidingsstructuur met daarbij behorend
borgingsmechanisme, waarvan de inhoud in hoofdzaak door specialisten uit het eigen vakgebied
worden verzorgd
De cosmetische geneeskunde voldoet hier deels aan.
De cosmetische geneeskunde bereidt een opleidingsstructuur voor met een daarbij behorend
borgingsmechanisme, waarvan de inhoud in hoofdzaak door profielartsen uit het eigen vakgebied
wordt verzorgd. Voor een deel bestaat de opleiding uit stages bij andere specialismen, zoals
dermatologie en chirurgie.
De lengte van die opleiding sluit niet aan bij de gebruikelijke lengte van specialistenopleidingen.
Alhoewel de duur van de opleiding niet een criterium is in het Toetsingskader Specialismen, wijkt de
tweejarige opleiding tot cosmetisch arts fors af van de gemiddelde duur van de opleiding in
geneeskundig specialismen (vanaf drie jaar).
Met name om die reden past de erkenning als specialisme niet bij de cosmetische geneeskunde.
Profielcriterium B.4. Het profiel betreft de reguliere geneeskunde en komt tot stand binnen de bestaande
opleidingssettings.
Cosmetische geneeskunde is een relatief jonge tak van geneeskunde die steeds meer aandacht krijgt en
als zodanig erkend wordt door overheid, aanpalende medisch specialismen, en de consument c.q. cliënt.
Het handelen binnen de cosmetische geneeskunde is, indien beschikbaar, gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek (‘evidence-based medicine’). Voor enkele toepassingen zijn richtlijnen
ontwikkeld. De verwachting is dat de ontwikkeling van het profiel zal leiden tot een verdere ontwikkeling
van richtlijnen gebaseerd op evidence of best practices. De opleiding komt tot stand binnen (nieuw te
erkennen) opleidingsklinieken. De stages vinden plaats binnen bestaande opleidingssettings die zijn erkend
voor de NVCG-opleiding cosmetische geneeskunde. De docenten van de opleiding zijn veelal werkzaam
bij reguliere klinieken en academische opleidingsklinieken.
Profielcriterium B.5 Het profiel voorziet in een maatschappelijke behoefte.
Het profiel cosmetische geneeskunde voorziet in een maatschappelijke behoefte. Die behoefte blijkt
enerzijds uit de grote groei van het aantal artsen en andere zorgverleners (leken) die zich bezig houden
met (een facet van) de cosmetische geneeskunde. Met name is er een toenemende behoefte aan en
belangstelling van het publiek voor de cosmetische geneeskunde. Er bestaat behoefte aan goed
opgeleide en deskundige cosmetisch artsen.
Ook vanuit de overheid bestaat behoefte aan het profiel. Het ondeskundig toepassen van cosmetische
behandelmethodes zoals met botulinetoxine en fillers kan tot schade leiden, die voorkomen kan worden
als elke behandelaar een volwaardige opleiding heeft gevolgd. De afgelopen jaren hebben enkele
incidenten de aandacht getrokken. Ook de Nederlandse overheid, en met name het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vindt het belangrijk dat de consument middels een erkende titel voor
cosmetisch artsen er op kan rekenen dat deze artsen een gespecialiseerde opleiding hebben genoten tot
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cosmetisch arts.
Ook vanuit de toezichthouder (IGJ) is erkenning van het profiel van belang. De IGJ houdt toezicht op
geneeskundige klinieken die daartoe bekwaam geacht worden, en hanteert daarbij bij voorkeur
(veld)normen die ontwikkeld en erkend zijn binnen de eigen beroepsgroepen. Met de erkenning van het
profiel ontstaat een goed gedefinieerde groep profielartsen die gezamenlijk aan normontwikkeling zullen
doen. Gelijktijdig zal het bestaan van een dergelijke groep profielartsen die zich uitsluitend met dit terrein
bezighoudt mogelijk leiden tot een teruggang in het aantal artsen dat cosmetische behandelingen
“ernaast” doet. Dit is een belangrijke stap en voorwaarde voor een degelijk kwaliteitskader in de
cosmetische geneeskunde, hetgeen van belang is gezien het commerciële karakter van dit vakgebied.
De consument verdient daardoor extra bescherming tegen misstanden door niet-bekwame artsen.
Het profiel voorziet voorts in de behoefte aan een eenduidig kwaliteitsmerk voor cosmetisch artsen. De
afgelopen jaren is duidelijk geworden dat veel patiënten moeite hebben het kaf van het koren te
scheiden. Veel artsen (b)lijken zich bezig te houden met cosmetische geneeskunde en er is een wildgroei
aan titels. Aangezien er geen van overheidswege erkende opleiding voor de cosmetische geneeskunde is
en geen erkende en geregistreerde titel, is het voor patiënten moeilijk te controleren en te begrijpen of hun
behandelaar toetsbaar bekwaam is.
Profielcriterium B.6. Het profiel voorziet in een opleiding waarvan de duur minimaal twee jaar bedraagt en
niet uitstijgt boven de tijdsduur die gemoeid is met het verwerven van de competenties voor een verwant
specialisme
De opleiding tot cosmetisch arts duurt twee jaar en voldoet hiermee aan het criterium.
Profielcriterium B.7. Er is een dusdanig aantal beroepsbeoefenaren en patiënten, dat dit aantal het in stand
houden van een opleidingsstructuur met daarbij behorende borgingsmechanismen rechtvaardigt.
In de afgelopen jaren kende de cosmetische geneeskunde een grote groei. Steeds meer mensen
beschouwen cosmetische behandelingen als een waardevol hulpmiddel om hun kwaliteit van leven te
optimaliseren. Het is aannemelijk dat deze groep in elk geval op dit niveau blijft, nog waarschijnlijker is het
dat deze groep verder zal toenemen. Dat betekent ook dat er een grote behoefte bestaat aan goed
opgeleide artsen die deze zorg professioneel en accuraat kunnen verlenen. Dit heeft zijn weerslag op de
behoefte aan inzet van de expertise van de cosmetisch arts.
In het huidige register van de NVCG staan circa 140 artsen als lid of toehoorder ingeschreven. Daarnaast
geeft de NVCG aan dat de cosmetische industrie in de praktijk aan circa 300 zorgverleners materialen
voor cosmetisch geneeskundige (be)handelingen levert.
De verwachting is dat door de overgangsregeling in het specifieke besluit circa 100 cosmetisch artsen op
grond van die regeling alsnog erkend zullen worden als cosmetisch arts KNMG.
Daarnaast zullen per jaar circa 10 artsen opgeleid worden tot cosmetisch arts, e.e.a. conform het landelijk
opleidingsplan.
Profielcriterium B.8. Het profiel is beschreven in competenties
Het profiel van de cosmetisch arts is beschreven in competenties. De competenties zijn geordend in de
zogenaamde CanMEDS competenties, uitgaande van zeven competentiegebieden.
Profielcriterium B.9. Het profiel is geborgd binnen een beroeps- of wetenschappelijke vereniging.
Het profiel is geborgd binnen de SOCG en de NVCG. Onder auspiciën van de NVCG is de afgelopen jaren
een tweejarige opleiding ontwikkeld. Artsen die deze opleiding volgen zijn qualitate qua lid van de NVCG
en huidige cosmetisch artsen kunnen lid zijn van de NVCG. De NVCG bestaat sinds 2003. De vereniging
stelt zich ten doel de bevordering en borging van de kwaliteit en de emancipatie van de cosmetische
geneeskunde te bewerkstelligen. Zij doet dit door de kennis en de vaardigheden in de cosmetische
geneeskunde te bevorderen, door de opleiding en nascholing van degenen die werkzaam zijn in de
cosmetische geneeskundige praktijk te bevorderen, alsmede door de maatschappelijke belangen van
haar leden te behartigen.
De NVCG houdt zich onder andere bezig met het ontwikkelen van richtlijnen, zoals de multidisciplinaire
richtlijn “Botuline toxine type A injectietherapie in de Cosmetische Geneeskunde”. Verder worden
cosmetische instellingen en aanbieders onafhankelijk gecertificeerd en is er een kwaliteitsvisitatiesysteem
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ontwikkeld voor alle bij de NVCG aangesloten cosmetisch artsen. Tot slot is intercollegiale toetsing tot stand
gekomen en er worden jaarlijks geaccrediteerde na- en bijscholingen op het gebied van de cosmetische
geneeskunde gegeven.
De conclusie van het CGS is dat op grond van het bovenstaande de cosmetische geneeskunde als profiel
erkend kan worden. Het ontwerp Besluit cosmetische geneeskunde dat vervolgens is opgesteld, past qua
opzet en inhoud bij de specifieke besluiten van andere profielen en geneeskundige specialismen. Er is
tevens voorzien in een compacte overgangsregeling die maakt dat onder voorwaarden cosmetisch
artsen die bij de NVCG zijn geregistreerd, als cosmetisch arts KNMG kunnen worden geregistreerd.
De overgangsregeling voorziet er ook in dat de opleiding vanaf juli 2019 kan starten, op grond van
erkende opleidingsorganisaties en -professionals. Daarbij is als extra waarborg ingebouwd dar hun
erkenning slechts twee jaar bedraagt, zodat de kwaliteit van de opleiding al na die twee jaar door de RGS
wordt getoetst.
Hieronder volgt een artikelsgewijze toelichting op de artikelen in het besluit.
Artikelsgewijs
Artikel A.1.
Begripsomschrijvingen
cosmetische geneeskunde: het vak van de cosmetisch arts omvat de diagnostiek, de behandeling en de
nazorg van de huid, haren en onderliggend (vet)weefsel met zijn omgevende structuren. Met de
behandeling beoogt de arts een verbetering van het ervaren uiterlijk, gezondheid en het welbevinden door
de patiënt te bereiken. De cosmetisch arts heeft als doel de niet zieke, verouderende huid gezond te houden
c.q. gezond te maken en cosmetisch storende huidproblemen, onderhuidse weke delen en
lichaamscontouren te verbeteren.
De cosmetisch arts heeft daarom kennis van de anatomie, fysiologie, pathologie en de bijbehorende
klachten op het gebied van esthetiek en verouderingsprocessen. Cosmetisch artsen verrichten niet- tot
minimaal-invasieve ingrepen zoals: injecties met botulinetoxine, fillers, peelings en laserbehandelingen. De
meeste behandelingen door cosmetisch artsen bevinden zich op het terrein van de esthetiek.
Het voorgaande betekent voor de opleiding cosmetische geneeskunde dat deze zich volledig richt op het
aanleren van kennis en vaardigheden met betrekking tot injectables, lasers, licht en energy based devices
(EBD’s), peelings en cosmeceuticals. Een ander onderdeel van deze opleiding is het vergroten van de
kennis - en niet de vaardigheden - op het gebied van de cosmetische chirurgie, dermatologie en
psychiatrie met als doel gerichte voorlichting, triage en verwijzing. De opleiding cosmetische geneeskunde
richt zich dan ook niet op het aanleren van chirurgische vaardigheden, waarbij een mes, scalpel of trocar
worden gebruikt. Dit is nader uitgewerkt in het LOP.
Artikel A.2.
Schakelbepaling
Vanwege de structuur van de opleiding cosmetische geneeskunde is ervoor gekozen aan te sluiten bij het
Kaderbesluit CGS. Dat betekent dat in beginsel alle bepalingen uit dat kaderbesluit van overeenkomstige
toepassing zijn op de cosmetische geneeskunde. De enkele bepalingen van het Kaderbesluit CGS die niet
van toepassing zijn op de cosmetische geneeskunde, of die van het kaderbesluit afwijken, zijn in het Besluit
cosmetische geneeskunde vermeld.
Artikel A.3.
Profiel
Eerste lid: het instellen (en opheffen) van een profielregister door het CGS is vastgelegd in artikel 14 van de
Regeling. Anders dan voor het specialistenregister geldt, vloeit de taak tot het instellen van een
profielregister niet voort uit de Wet BIG.
Tweede lid: Anders dan bij registratie in een specialistenregister leidt een registratie in een profielregister
niet tot het wettelijke recht een beschermende titel te voeren. De titel verbonden aan een inschrijving in
een profielregister is niet wettelijk beschermd. Door de introductie van een woordmerk kan de titel
verbonden aan de inschrijving in een profielregister merkenrechtelijk worden beschermd. Op die manier
wordt bewerkstelligd dat alleen artsen die in het register staan ingeschreven rechtmatig de daarbij
behorende titel kunnen voeren. Dit reglement vormt een invulling van de eis uit artikel 2.37, eerste lid van
de Benelux Merkenwet dat bij een collectief merk een reglement op het gebruik en het toezicht moet
worden aangeleverd waarin de gemeenschappelijke kenmerken van de waren of diensten worden
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vermeld en tot waarborg waarvan het merk is bestemd. Het reglement moet eveneens bepalen hoe een
deugdelijk en doeltreffend toezicht op deze kenmerken wordt gehouden, met de bijbehorende passende
sancties.
Artikel B.2.
Profielgebonden competenties
In het landelijk opleidingsplan zijn de competenties nader uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de aios aan
het eind van de opleiding aan die competenties voldoet.
Artikel B.3.
Structuur van de opleiding
Tweede lid: De onder b en c genoemde stages vinden bij voorkeur plaats in het eerste respectievelijk het
tweede opleidingsjaar.
Artikel C.1.
(vervallen)

Erkenningen algemeen6

Artikel D.1. overgangsbepalingen
De overgangsbepalingen zijn van belang voor cosmetisch artsen die na erkenning van de cosmetische
geneeskunde als profiel, ingeschreven willen worden als cosmetisch arts KNMG. De betreffende arts moet
daarvoor aan diverse eisen voldoen en heeft vanaf 1 juli 2019 drie jaar de tijd om een
aanvraag voor inschrijving in te dienen. Door de periode van drie jaar, kan een arts die nog niet geheel
aan alle eisen voldoet er zelf voor zorgen dat deze alsnog voldoet. De arts moet dat doen voor 1 juli 2022.
Eerste lid, onder e: het nascholingsprogramma van de NVCG dat in het eerste lid wordt genoemd, houdt in
grote lijnen in een nascholing van tenminste twee dagen, bestaande uit twee uur onderwijs over de kennis
van de plastische chirurgie, zes uur onderwijs over de kennis van laser, licht en EBD’s en zes uur onderwijs over
de kennis van cosmetische dermatologie. Elk onderdeel wordt met een toets afgesloten.
Tweede lid: als een arts voldoet aan de eisen uit het eerste lid, wordt deze voor vijf jaar geregistreerd. De arts
die niet geheel aan de eisen voldoet kan niet worden ingeschreven voor een kortere duur dan vijf jaar.
Derde lid: De arts die op 1 juli 2019 in het opleidingsregister van de NVCG staat ingeschreven en die de
nieuwe opleiding wil gaan volgen kan als zodanig in het opleidingsregister cosmetische geneeskunde van de
KNMG/RGS. Dan moet worden bekeken wat de betreffende arts nog moet doen om de nieuwe opleiding te
voltooien, met dien verstande dat de minimale duur van de opleiding op grond van artikel B.2, tweede lid,
niet onder de 21 maanden mag uitkomen van de totaal gevolgde opleiding.
Vijfde lid: Om er voor te zorgen dat er vanaf de start van de nieuwe opleiding mensen en organisaties zijn die
erkend zijn door de RGS om de nieuwe opleiding te verzorgen, is er een automatische erkenning voor de
duur van twee jaar voor de artsen en organisaties die op 1 juli 2019 door de NVCG als zodanig zijn erkend.

6 Besluit CGS van 11 december 2019
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