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Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
mevrouw drs. E.I. Schippers
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Datum: 3 maart 2015
Betreft: zorg over kwaliteit door tandartsen met botox en fillers

Zeer geachte minister Schippers,
De NVCG wil haar zorg uiten over de Nederlandse tandartsen die in groten getale injectable
behandelingen aanbieden. Het is aannemelijk dat tandartsen, mits daartoe opgeleid, bekwaam
geacht kunnen worden om een filler of botoxbehandeling te doen als dit aanvullend is op de monden tandzorg. Recent is echter de Nederlandse Vereniging voor Dento Faciale Esthetiek
(NVDFE) opgericht, die bepleit dat tandartsen, na een korte aanvullende opleiding, ook buiten hun
deskundigheidsgebied injectable behandelingen kunnen uitvoeren. Zij hebben daartoe een richtlijn
gepubliceerd als ware dit een bewijsstuk voor de bevoegd- en bekwaamheid.
Het toestaan van injecteren buiten het eigen deskundigheidsgebied door tandartsen lijkt in
tegenspraak met de huidige wet BIG. Des te belangrijker is nog het vraagstuk van de bekwaamheid.
Het (oogluikend) toestaan hiervan is in tegenspraak met uw plannen en inspanningen om de
richtlijnen in de medisch cosmetische sector aan te scherpen. Zo heeft uw ministerie recent een
subsidie verstrekt aan de NVCG om opleidingsmodules voor de cosmetische geneeskunde te
ontwikkelen (in samenwerking met de NSEG: Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde). De
huidige richtlijn houdt onder meer in dat een cosmetisch arts bekwaam geacht kan worden na een
aanvullende opleiding (theorie en praktijk) van tenminste twee jaar. Om naast de diverse technieken
en behandelmethoden een brede kennis te ontwikkelen en overzicht te hebben van alle takken van
de cosmetische geneeskunde. Een ander pad waar u op ingezet heeft is de ontwikkeling van breed
gedragen kwaliteitsnormen voor de medisch cosmetische sector, reden waarom uw ministerie
besloten heeft om de NSEG financieel te ondersteunen. In dit kader wordt door de NVCG en andere
partijen binnen de NSEG, in samenspraak met uw ministerie, o.a. gewerkt aan een reclamecode om
artsen en klinieken te motiveren zich op kwaliteit te onderscheiden.
De kwaliteit van de cosmetische geneeskunde staat zwaar onder druk doordat artsen, en nu
nadrukkelijk ook tandartsen, in groten getale de markt betreden om naast hun eigen vak bij te
verdienen, o.a. met injectable behandelingen. Dit is een bedreigende situatie, omdat het ondoenlijk
is om in twee specialismen specialist te worden (en blijven). Een vergelijkbare ongewenste
ontwikkeling zou zijn als cosmetisch artsen, KNO artsen of plastisch chirurgen tandheelkundige
behandelingen zouden aanbieden. Dat er een raakvlak is tussen deze vakgebieden is een feit, echter
elk vakgebied vergt een eigen deskundigheid. Het is de consument die hieronder lijdt, omdat die
recht heeft op een specialist.
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De NVCG levert zelfstandig, en daarnaast in samenwerking met de NSEG, reeds geruime tijd grote
inspanning om gezamenlijk te werken aan kwaliteitsverbetering van de cosmetische geneeskunde.
Eén en ander mede op verzoek van, en in continu overleg en afstemming met de medewerkers van
uw ministerie (directie MEVA). Alle betrokken partijen zetten zich in om wildgroei in de cosmetische
sector te beperken en de kwaliteit te verbeteren. Door de "oprukkende" tandartsen wordt dit
momenteel erg onder druk gezet. De onrust en onzekerheid die hierdoor ontstaat, zowel bij de
consument en de media als bij de medisch specialisten en cosmetisch artsen, dringt zich op. Alleen
de overheid is bij machte om hier tegen op te treden.
Wij doen hierbij een dringend beroep op u en uw ministerie om maatregelen te nemen. Om
tandartsen in Nederland er op te wijzen dat injectable behandelingen, die geen directe relatie
hebben met de mond- en tandzorg niet tot hun deskundigheidsgebied behoort.
In afwachting van uw reactie,
Hoogachtend,

dr. Catharina Meijer
voorzitter NVCG

cc.:

- Directie MEVA (drs. M.S. Prins en C.H. Monster)
- IGZ (mr. drs. C. Hofstra en afdeling team Tandartsenzorg)
- NSEG bestuur
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