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Bussum, 22 februari 2016 

 

Dit document geeft het standpunt weer van de Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde 

(NSEG) met betrekking tot de CEN/ NEN norm FprEN 16844 ‘Aesthetic Services’ en de norm NEN-EN 

16372 ‘Aesthetic Surgery Services’. 

De leden van de NSEG zijn unaniem in het besluit om afstand te nemen tot de CEN/ NEN norm FprEN 

16844 ‘Aesthetic Services’ en de norm NEN-EN 16372 ‘Aesthetic Surgery Services’ en deze beide 

normen niet te ondersteunen.  

 

Dit besluit kent de volgende onderbouwing: 

 In Europees verband was de vertegenwoordiging binnen de CEN van beroepsgroepen 
die esthetische chirurgie en esthetische behandelingen uitvoeren scheef verdeeld 
met een sterke oververtegenwoordiging van de plastisch chirurgen, die overigens 
ook initiatiefnemer waren van de gehele procedure. Hierdoor geeft de uitkomst een 
vertekend beeld van de werkelijkheid en benadeelt de overige beroepsgroepen 
zonder voldoende inhoudelijke onderbouwing onterecht in de mogelijkheid om 
esthetische chirurgie uit te voeren. 

 De stemregels van de CEN laten het niet toe dat een landelijke normcommissie een 
voor of tegen stem uitbrengt voor de Europese norm op basis van een overduidelijke 
meerderheid van stemmen. Ook als slechts 1 van alle leden van de normcommissie 
een afwijkende stem heeft kan slechts een ‘abstain’ stem uitgebracht worden. Er is 
dus geen sprake van democratische besluitvorming. Tijdens de jarenlange procedure 
van de onderhavige normen was in de Nederlandse normcommissie vaak grote 
verdeeldheid bij de stemmingen, waarbij de plastisch chirurgen vrijwel altijd een 
andere stem vertegenwoordigden dan de andere leden. In Europees verband leidde 
dit tot uitzonderlijk veel ‘abstain’ stemmen van alle deelnemende landen waarbij de 
ter stemming zijnde norm alsnog werd aangenomen, terwijl de meerderheid feitelijk 
tegen is. Ook dit geeft een vertekening van de werkelijkheid. Onder verwijzing naar 
de bijlage “Sommatie NEN mei 2014” zij opgemerkt dat de Nederlandse 
normcommissie de NEN op basis van deze gronden bij de Aesthetic Surgery Services 
heeft gesommeerd om publicatie van de norm tegen te houden. Ondanks een 
toezegging tot medewerking door de NEN is de norm enkele maanden daarna alsnog 
gepubliceerd door de CEN. De NSEG is van mening dat beide normen op deze manier 
onterecht zijn geaccordeerd.  

 In punt 3.1.5 van de Aesthetic Surgergy Services wordt gesteld dat 2 jaar algemene 
chirurgische vooropleiding en 4 jaar esthetische chirurgie opleiding benodigd is om 
voldoende competent te zijn op het gebied van esthetische chirurgie. Door deze 
formulering worden alle artsen anders dan plastisch chirurgen uitgesloten van het 
uitvoeren van esthetische chirurgie. Deze norm is niet onderbouwd, sluit niet aan bij 
de wet BIG die bepaalt dat alle artsen bevoegd zijn mits bekwaam en staat lijnrecht 
tegenover het uitgangspunt van de NSEG om competenties leidend te laten zijn in 
plaats van zich te beperken tot een specifieke groep medisch specialisten.  
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Verschillende artsen en specialisten zijn immers gekwalificeerd, competent en zeer 
ervaren om de esthetische chirurgie op een hoogwaardig niveau uit te voeren. 
Mondiaal is de door de Aesthetic Surgery Services geformuleerde eis een 
onhoudbaar standpunt en wordt dan ook nagenoeg in geen enkel land ter wereld 
nageleefd. 

 De gezaghebbende European Union of Medical Specialists (UEMS) heeft de 
ontwikkeling van bovenstaande norm van de Aesthetic Surgery Services verworpen 
en is van mening dat de ontwikkeling van deze norm niet thuishoort bij de CEN. Zie 
ook bijlage. 

 In punt 5.6, 5.10 en 5.11 van de norm Aesthetic Services worden hoge normen 
gesteld aan behandelruimten zonder daarvoor met wetenschappelijk gefundeerde 
argumenten te komen. Ook dit werkt uitsluiting van groepen artsen in de hand, en 
lijkt vooral gebaseerd te zijn op politiek-strategische overwegingen. E.e.a. zou ook 
leiden tot onnodig hogere kosten van de geleverde zorg. 

 

De ontwikkeling van de norm NEN-EN 16372 ‘Aesthetic Surgery Services’ en de norm FprEN 16844 

“Aesthetic Services’ is zeer discutabel verlopen. Het sterke overwicht van een specialisme, te weten 

de plastische chirurgie, heeft ertoe geleid dat andere veldpartijen weinig invloed hadden op het 

eindproduct. Deze normen representeren dan ook voornamelijk het standpunt van dit specialisme en 

geven geen breed gedragen veldnorm weer.  

Namens het bestuur,  

dr. C.C. Wever 
voorzitter 
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