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Slecht geïnformeerde Kamerleden schaden beroep Cosmetisch artsen: 

 

Uitlatingen van de Kamerleden Bouwmeester en van Gerven onjuist en misleidend  

 

Rotterdam, 20 november 2015 - De Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Chirurgie 

(NVVCC) spreekt de uitspraken van Kamerleden Bouwmeester (PvdA) en Van Gerwen (SP) 

tegen waarin wordt gesteld dat cosmetisch artsen niet deugen. De Kamerleden stellen dat 

cosmetisch artsen niet voldoende zijn opgeleid om ingrepen te mogen verrichten, hetgeen 

absoluut onjuist is.  

 

De Kamerleden hebben bij het doen van hun uitspraken niet goed gekeken naar de hoge eisen 

die worden gesteld aan de opleiding tot cosmetisch arts. De twee jaar durende opleiding aan 

de Universiteit van Amsterdam voldoet aan alle nationaal geldende criteria. Ook bestaan er na 

deze artsenopleiding verschillende nationale en internationale opleidingen waardoor artsen 

zich kunnen laten bijscholen om de laatste ontwikkelingen op het gebeid van chirurgie zich 

eigen te maken.   

 

Cosmetisch artsen zijn gespecialiseerd in de behandeling van problematiek met betrekking tot 

het uiterlijk van de mens. Naast goed opgeleide plastisch chirurgen zijn er ook goed opgeleide 

andere specialisten en artsen die bekwaam zijn in en bevoegd zijn tot het verrichten van 

cosmetische geneeskunde en chirurgie. Een specialisten registratie op zich geeft nog geen 

garantie voor bekwaamheid. Daar moeten artsen en/of specialisten zich extra voor bijscholen. 

 

Over de NVVCC 

De doelstelling van de vereniging is de belangen van haar leden te behartigen, alsook te 

waken over de kwaliteit van zorg ,  om uiteindelijk de patiënt/cliënt op een zo optimaal 

mogelijke manier ten dienst te zijn. Dit doen zij door de patiënt/consument inzicht te geven in 

de cosmetische chirurgie en informatie te geven over haar leden. 

 

De NVVCC heeft in het verleden al herhaaldelijk geprobeerd contact op te nemen met mw. 

Bouwmeester , echter tot op heden zonder enige reactie. Dit is teleurstellend, en een gemiste 

kans. 

 

 

 

NOOT voor de REDACTIE:  

afzender van dit persbericht is de NVVCC. Zie www.nvvcc.nl  

Contact: Robert Boonen, R.Boonen@polikliniekdeblaak.nl, telefoon 06-53222871 

e-mail info@NVVCC.nl 
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