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Datum 19 maart 2014 
Onderwerp Vraag over cosmetische behandelingen door tandartsen 

Geachte mevrouw Loth, 

Op 6 en 11 februari 2014 ontving de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(hierna: de inspectie) twee e-mails met daarin als belangrijkste vraag of 
tandartsen cosmetische behandelingen in het gezicht mogen uitvoeren en 
de positie van uw opleiding daarbij. 

De inspectie ziet binnen haar wettelijke bevoegdheid toe op het realiseren 
van verantwoorde en patientveilige zorg door zorgaanbieders. 
Zij zal dan ook slechts in dat kader uitspraken doen. 

Er is inderdaad veel onduidelijkheid in hoeverre het toedienen van 
rimpelvullers of andere cosmetische behandelingen wel onder de 
reikwijdte van de wet BIG vallen. Dat is namelijk vrijwel zeker niet het 
geval zolang dat een louter cosmetisch doel dient. Het gaat echter te ver 
om te stellen dat deze toepassingen helemaal nooit onder de wet BIG 
vallen. 

Gezien deze, in relatie tot de patientveiligheid, onwenselijke 
onduidelijkheid heeft de minister in haar brief aan de Tweede Kamer over 
maatregelen inzake de cosmetische sector d.d. 21 oktober 2013 laten 
weten dat zij deze onduidelijkheid wil opheffen door in de Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg (Wkkgz) het begrip zorg te verruimen, 
zodanig dat de toepassing ook voor puur cosmetische doelen wel onder 
het begrip zorg valt. Ook worden evident risicovolle handelingen met een 
cosmetisch oogmerk onder de wet BIG gebracht. Bij deze discussie dient 
het deskundigheidsgebied van de uitvoerend professional te worden 
betrokken. 

Over de status van de opleiding kan de inspectie zich niet uitlaten. 
Dat behoort niet tot haar wettelijke taak. Op de beroepsgroepen rust de 
plicht om heldere opleidingseisen voor na- en bijscholing te formuleren als 
minimum uitgangspunt voor het aanbieden van verantwoorde zorg. 

In l icht ingen b i j 
Mw. R. Jansen 
_dienstpostbusIGZMondzorg 
@igz.nl 

Ons kenmerk 
2014-
1039700/1003173/PL/hm 
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Vanuit het perspectief van de patient is het van groot belang dat ons kenmerk 
beroepsgroepen met een mogelijk overlappend deskundigheidsgebied, 2014~ 
samen onderbouwd, duidelijk maken waar de grenzen aan de 1039700/1003173/PL/hm 
bekwaamheid en deskundigheid van de individuele leden van de Datum 
1 ,. 19 maart 2014 
beroepsgroep hggen. 

Ik hoop u hiermee voldoende ge'informeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

P. Lakerveld, tandarts 
Senior inspecteur 
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