
20 Wetsontwerp tot instelling van een verbod 
op reclame voor ingrepen van medische 
esthetiek en tot regeling van de informatie 
over dergelijke ingrepen (1487/1-3)

(Uit Beknopt Verslag, Plenaire, 23/06/2011
in de namiddag)

20.02 Maggie De Block (Open Vld): Medische 
ingrepen zonder medische reden deden zich 
enkele decennia geleden enkel voor bij 
beroemdheden. Vandaag is de drang om het 
uiterlijk te laten hertekenen en te strijden tegen 
het verouderingsproces meer dan ooit bij de 
bevolking aanwezig. 
Ingrepen van medische esthetiek zijn soms nodig 
opdat patiënten zich beter zouden kunnen 
integreren in de maatschappij. Het gaat hierbij 
om slachtoffers van vroegere ingrepen na ernstig 
verminkende aandoeningen, slachtoffers van een 
ongeval en slachtoffers van brandwonden 

Deze medische ingrepen gebeurden altijd in de 
gecontroleerde omgeving van een ziekenhuis en 

werden gaandeweg ook terugbetaald door de 
verplichte ziekteverzekering. Er werd ook altijd 
een afweging gemaakt van de voor- en de 
nadelen van deze ingreep. De potentiële nadelen 
waren meestal geringer dan de voordelen. 
Ingrepen van medische esthetiek zijn vandaag 
veel ruimer verspreid onder de bevolking. Ze zijn 
ook een soort van modeverschijnsel geworden. 
Deze medische discipline kwam hierdoor meer in 
de commerciële sfeer terecht. Er wordt bij het 
promoten vooral gefocust op de voordelen en er 
wordt vaak te weinig aandacht besteed aan de 
potentiële gezondheidsrisico‟s. 

Het is tijd om een evenwicht te brengen in de 
communicatie over medische ingrepen van 
esthetische aard. Dit wetsontwerp biedt hiertoe 
een aanzet. Actieve reclame wordt immers 
verboden. De realitytelevisie die vooral 
successen in beeld brengt, geeft toekomstige 
patiënten momenteel uitsluitend eenzijdig 
positieve informatie. Dit soort van reclame, die 
aanzet tot het ondergaan van een ingreep, wordt 
nu verboden. 



Dat houdt niet in dat we de beroepsbeoefenaars 
zouden verbieden persoonlijke informatie te 
verstrekken. Elkeen heeft het recht mee te delen 
of men aan esthetische chirurgie doet en – heel 
belangrijk – welke beroepstitels men heeft. De 
inschrijving bij de Orde van Geneesheren bevat 
immers geen informatie over de bijzondere 
beroepstitels die iemand verwerft, wat voor de 
kwaliteit van deze zorg toch heel belangrijk is. De 
persoonlijke informatie mag echter niet 
misleidend of vergelijkend zijn en mag zich niet 
van financiële argumenten bedienen. 

Ik wil de Senatoren bedanken voor hun inzet. 
Ik waardeer het zeer dat ze de adviezen van alle 
actoren – in het bijzonder van de Orde van 
Geneesheren – hebben ingewonnen en daar 
ook rekening mee hielden. Dit ontwerp zal uiteraard 
niet alle problemen oplossen, maar de Senaat 
werkt verder aan voorstellen om kwalitatieve 
behandelingen te garanderen. (Applaus bij Open Vld) 


