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Wie mooi wil zijn moet pijn lijden, maar hoeft niet naar de dokter? 

 

Schoonheidsbehandelingen; Wet BIG-proof? 

 

Op 1 augustus jl. berichtte RTL Nieuws: ‘Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. Ook als het op 

de haartjes boven onze ogen aankomt: voor de perfecte wenkbrauw ga je tegenwoordig onder 

het mes.’1 RTL Nieuws heeft het over microblading: een nieuwe trend, waarbij met een mesje 

kleine sneetjes in de huid boven het oog worden gesneden. Het mesje dipt telkens pigment in 

het gemaakte sneetje, waardoor het uiteindelijk lijkt alsof er een haartje zit. Met de techniek 

wordt een soort 3D-effect beoogd.2 

Dat microblading niet helemaal zonder gevaar is, blijkt uit recente(re) berichtgeving van 

onder meer het Eindhovens Dagblad3 en Het Nieuwsblad uit België.4 In het laatste bericht 

wordt melding gemaakt van opgezwollen en rode ogen, alsmede een zeer pijnlijke aantasting 

van de huid (‘die verdwenen was’). 

In het artikel van RTL Nieuws over microblading wordt de link gelegd met de techniek voor 

het zetten van tatoeages. Bij het zetten van tatoeages en piercings wordt er doorgaans van 

uitgegaan dat dit geen voorbehouden handeling in de zin van artikel 36 van de Wet op de 

beroepen in de individuele gezondheidszorg (‘Wet BIG’) is. Klopt dat? En wat mag iemand 

die geen arts is nu wel en niet aan cosmetische (be)handelingen, zoals microblading, 

uitvoeren?  

In deze bijdrage wordt de vraag beantwoord of bepaalde cosmetische (be)handelingen kunnen 

worden gekenmerkt als voorbehouden handeling in de zin van de Wet BIG. In het bijzonder 

wordt aandacht besteed aan de aanstaande wijziging van de Wet BIG op dit vlak en wordt 

besproken wat de gevolgen van die wijziging zullen zijn. 

In dat verband wordt eerst het juridisch kader bij een aantal cosmetische (be)handelingen, 

waaronder liposucties, injecties met botox en fillers en behandeling met IPL beschreven. Ook 

wordt ingegaan op het juridisch kader bij het zetten van tatoeages en piercings. Dat doe ik 

door eerst in te gaan op het begrip ‘voorbehouden handelingen’ in de zin van de Wet BIG. 

Daarna spitst deze bijdrage zich toe op ‘heelkundige handelingen’ en op ‘injecteren’. 

                                                             
1 <https://www.rtlnieuws.nl/editienl/sneetjes-met-inkt-voor-een-volle-wenkbrauw-microblading-is-hot,=>. 
2 Illustratief: <https://www.ecuri.com/mesjestechniek/>. 
3 ‘Microblading: populair maar niet zonder gevaar’, bericht van 6 augustus 2018, Eindhovens Dagblad, via: 

<https://www.ed.nl/video/production/microblading-populair-maar-niet-zonder-gevaar~vp46120>. 
4 ‘Microblading is een trend bij vrouwen, maar soms gaat het ook mis: “Ik ben verminkt voor de rest van mijn 

leven”’, bericht van 6 augustus 2018, Het Nieuwsblad, via 

<https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180804_03648403>. 
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Duidelijk zal worden waarom microblading, maar bijvoorbeeld ook het werken met lasers en 

het injecteren van botox of fillers, niet zomaar door iemand die geen arts is mag worden 

uitgevoerd. Ook zal blijken dat een en ander iets anders ligt wat tatoeages en piercings betreft. 

Ik sluit af met een conclusie. 

 

Voorbehouden handelingen: het wat en waarom 

 

Waarom voorbehouden handelingen? 

De beroepsuitoefening in de (individuele) gezondheidszorg is geregeld in de Wet op de 

beroepen in de individuele gezondheidszorg (‘Wet BIG’).5 Het uitgangspunt van deze wet is 

dat iedereen zich op het gebied van de geneeskunst mag begeven.  

Onder het ‘gebied van de geneeskunst’ wordt momenteel in de Wet BIG verstaan ‘alle 

verrichtingen – het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen –, rechtstreeks 

betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te genezen, hem 

voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, dan 

wel verloskundige bijstand te verlenen’ (art. 1 lid 2 sub a Wet BIG). Met deze bepaling wordt 

de reikwijdte van de Wet BIG weergegeven.6 Vallen bepaalde (be)handelingen niet onder 

artikel 1 lid 2 Wet BIG, dan vallen zij buiten de werking van de Wet BIG.  

Een uitzondering geldt voor een aantal in de Wet BIG genoemde risicovolle handelingen. Dit 

zijn de zogenoemde ‘voorbehouden handelingen’. Deze mogen alleen worden uitgevoerd door 

de personen die de Wet BIG daarvoor aanwijst. De gedachte hierachter is dat bepaalde 

handelingen voor een patiënt of cliënt grote risico’s met zich brengen als zij door niet-

gekwalificeerde beroepsbeoefenaren worden uitgevoerd.7  

Wat maakt nu dat een bepaalde handeling een ‘voorbehouden handeling’ is? In de 

wetsgeschiedenis worden drie criteria genoemd die kunnen worden gebruikt voor een 

aanwijzing als voorbehouden handeling: 

• Er moet sprake zijn van een aanmerkelijk gevaar voor leven en gezondheid van patiënten 

bij het betreden van dit (voorbehouden) gebied (van handelingen) door ondeskundigen.  

• Het voor te behouden gebied moet duidelijk af te grenzen zijn, dat wil zeggen dat wat 

voorbehouden dient te zijn, uit de omschrijving zelf duidelijk moet blijken.  

• In de praktijk moet het gebied van handelingen ook door onbevoegden (lees: 

ondeskundigen) worden betreden; het heeft geen zin gebieden voor te behouden waarop 

ondeskundigen nooit zullen en, door gebrek aan faciliteiten, kunnen komen.8 

 

Het belangrijkste criterium om te bepalen of een handeling als voorbehouden handeling moet 

worden aangemerkt, is de vraag of de desbetreffende handeling, indien uitgevoerd door 

ondeskundigen, een aanmerkelijk gevaar voor leven of gezondheid van betrokkenen 

(patiënten) kan opleveren.9 

                                                             
5 Wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele 

gezondheidszorg, Staatsblad 1993, nr. 655, laatstelijk gewijzigd bij Staatsblad 2018, nr. 260. 
6 Hieronder zal nog blijken dat deze bepaling onderwerp van discussie kan zijn. 
7 J.K.M. Gevers, J.C.J. Dute, R. Verkaik en R.D. Friele, Voorbehouden handelingen tegen het licht. De regeling 

van artikel 35-39 Wet BIG heroverwogen, Amsterdam: AMC/Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale 

Geneeskunde, september 2009, p. 13, p. 17-22. 
8 Kamerstukken II 1985/86, 19522, 3, p. 40. 
9 J.C.J. Dute e.a., Voorbehouden handelingen tegen het licht (AMC, Universiteit van Amsterdam en NIVEL), 

Amsterdam: september 2009, p. 29. Er is geen reden om aan te nemen dat die criteria achterhaald zijn; vgl. J.G. 



Van een veertiental handelingen heeft de wetgever bepaald dat deze een (aanmerkelijk) 

gevaar in zich hebben en daarom dienen te zijn voorbehouden aan bepaalde 

beroepsbeoefenaren, die de Wet BIG in dat verband aanwijst. Daarover hieronder meer.  

 

Welke handelingen zijn voorbehouden handelingen? 

De voorbehouden handelingen worden limitatief opgesomd in artikel 36 Wet BIG en zijn: 

heelkundige handelingen (lid 1); verloskundige handelingen (lid 2); endoscopieën (lid 3); 

katheterisaties (lid 4); injecties (lid 5); puncties (lid 6); narcose (lid 7); het gebruik van 

radioactieve stoffen en ioniserende straling (lid 8); electieve cardioversie (lid 9); defibrillatie 

(lid 10); elektroconvulsieve therapie (lid 11); steenvergruizing (lid 12); kunstmatige 

fertilisatie (lid 13) en het voorschrijven van UR-geneesmiddelen (lid 14).  

In elk van de bepalingen wordt aangegeven welke beroepsbeoefenaar – de arts, de tandarts, de 

verloskundige, de physician assistant, dan wel een bepaalde gespecialiseerde 

verpleegkundige10 – ze mag uitvoeren. Artikel 36 lid 15 Wet BIG bepaalt voorts dat de 

genoemde beroepsbeoefenaren alleen bevoegd zijn om de voorbehouden handelingen uit te 

voeren als zij daartoe ook bekwaam zijn. Het is aan de beroepsbeoefenaar zelf om na te gaan 

of hij bekwaam is om een bepaalde handeling te verrichten. In het algemeen is een 

beroepsbeoefenaar bekwaam als sprake is van ‘kennen en kunnen’.11 Bekwaamheid van een 

beroepsbeoefenaar kan blijken uit het gevolgd hebben van een op het uitvoeren van die 

handelingen gerichte scholing en uit verkregen praktijkervaring.12 

 

Het gaat in de Wet BIG voorts om het ‘beroepshalve’ uitvoeren van bepaalde (voorbehouden) 

handelingen. Onder ‘beroepshalve’ dient volgens de wetgever iets anders te worden verstaan 

dan ‘incidentele hulpverlening binnen bijvoorbeeld gezinsverband, zoals bij wondverzorging 

of een injectie met insuline’. Of daadwerkelijk sprake is van ‘beroepshalve’, is afhankelijk 

van onder andere de vraag of de handeling regelmatig wordt uitgevoerd, het ook naar buiten 

treden als ‘beroepsbeoefenaar’ en het verkrijgen van een beloning voor het werk dat wordt 

gedaan.13 Gelet hierop is het aan een onbevoegde wel toegestaan om in een privésituatie een 

voorbehouden handeling te verrichten. Te denken valt aan de vrouw die haar man thuis 

verpleegt en bij mantelzorg in het algemeen.14 

 

De in de Wet BIG aangewezen beroepsbeoefenaren zijn zelfstandig bevoegd om 

voorbehouden handelingen uit te voeren. Dit betekent dat deze de handelingen op eigen gezag 

en indicatie mogen uitvoeren.15 Onder omstandigheden is het echter mogelijk om iemand die 

                                                                                                                                                                                              
Sijmons e.a., Tweede evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, Den Haag: ZonMW 

oktober 2013, p. 136 en Kamerstukken II 2016/17, 34629, 3, p. 3. 
10 Per 1 september 2018 zal artikel 36 lid 1 en 5 Wet BIG (heelkundige handelingen en injecties) worden 

gewijzigd: ook de physician assistant zal hier dan worden genoemd, alsmede ‘bij ministeriële regeling aan te 

wijzen categorieën van verpleegkundigen, behorend tot een wettelijk erkend specialisme, een en ander met 

inachtneming van de beperkingen, bij de regeling te stellen’, zijn dan zelfstandig bevoegd. Vgl. Staatsblad 2017, 

nr. 374 en de genoemde regeling: Staatsblad 2018, nr. 130. 
11 Kamerstukken II 1985/86, 19522, 3, p. 42. 
12 Kamerstukken II 1985/86, 19522, 3, p. 44. 
13 Kamerstukken II 1985/86, 19522, 3, p. 41. Zie daarover ook de toelichting bij het thans aanhangige 

wetsvoorstel tot wijziging van de Wet BIG: Kamerstukken II 2016/17, 34629, 3, p. 13. 
14 Kamerstukken II 2016/17, 34629, 3, p. 13. 
15 In artikel 36a Wet BIG wordt de mogelijkheid gegeven om – bij wijze van (tijdelijk) experiment – in lagere 

regelgeving dan de Wet BIG andere beroepsbeoefenaren aan te wijzen, die ook bevoegd zijn (worden) om 



daartoe volgens de Wet BIG niet bevoegd is toch een voorbehouden handeling te laten 

uitvoeren. De Wet BIG biedt hiervoor de mogelijkheid, in de vorm van een 

opdrachtconstructie. Artikel 38 Wet BIG vereist voor het werken in opdracht (onder meer) dat 

het uitvoeren van voorbehouden handelingen dient te gebeuren in opdracht van iemand die 

(wel) bevoegd is tot het uitvoeren van die voorbehouden handeling. Ook moeten bij de 

opdracht zo nodig aanwijzingen worden gegeven en dient de verrichting onder directe 

supervisie van de opdrachtgever te gebeuren. De supervisie moet bovendien zodanig zijn dat 

tussenkomst kan worden gegarandeerd. Of aanwijzingen, toezicht en tussenkomst van de 

opdrachtgever noodzakelijk zijn, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Van 

belang zal hierbij zijn wat de aard van de verrichting is en in welke mate de opdrachtnemer 

beschikt over vakbekwaamheid.16 De opdrachtgever moet zich er voorts ook van vergewissen 

dat de opdrachtnemer bekwaam is. Tegelijkertijd dient ook de opdrachtnemer de opdracht 

alleen uit te voeren als hij zichzelf hiertoe bekwaam kan en mag achten.17 

 

Wat gebeurt er bij het overtreden van de Wet BIG? 

Artikel 35 Wet BIG bepaalt dat het voor onbevoegden verboden is om beroepsmatig zonder 

noodzaak daartoe een voorbehouden handeling te verrichten,18 behoudens voor zover er 

sprake is van een opdrachtconstructie.19 Is iemand dus geen arts, tandarts of verloskundige, en 

werkt hij bij het uitvoeren van een voorbehouden handeling niet in opdracht van een 

genoemde beroepsbeoefenaar, dan is hij strafbaar op grond van artikel 96 Wet BIG. 

Op het overtreden van het verbod van artikel 35 Wet BIG staat ingevolge artikel 96 Wet BIG 

namelijk een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete van maximaal 

€ 4150, als bij de overtreding schade of een aanmerkelijke kans op schade20 aan de 

gezondheid van een ander wordt veroorzaakt. Hierbij dient te worden bedacht dat het 

(opzettelijk) benadelen van de gezondheid ook een mishandeling in de zin van artikel 300 (lid 

4) of zelfs artikel 302 (zware mishandeling) van het Wetboek van Strafrecht kan opleveren. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
bepaalde voorbehouden handelingen te verrichten. Het gaat thans om de physician assistant, de klinisch 

technoloog en de medisch hulpverlener. Een nadere bespreking van artikel 36a Wet BIG gaat het bereik van deze 

bijdrage echter te buiten. 
16 Kamerstukken II 1988/89, 19522, 13, bijlage 1, p. 4-5 en p. 9. 
17 Volledigheidshalve zij hier opgemerkt dat een ‘reguliere’ – niet-gespecialiseerde – verpleegkundige niet 

expliciet in artikel 36 Wet BIG wordt genoemd. Het is – met name praktisch gezien – echter ondenkbaar dat een 

verpleegkundige niet zelfstandig bevoegd zou zijn om bepaalde (voorbehouden) handelingen uit te voeren. Te 

denken valt aan injecteren en katheterisatie. In artikel 39 lid 1 Wet BIG is in een oplossing voor dit probleem 

voorzien. Op basis van dit artikel kunnen bij algemene maatregel van bestuur ook anderen dan genoemd in 

artikel 36 Wet BIG als deskundig ter zake van bepaalde voorbehouden handelingen worden aangemerkt. De 

bedoelde regeling betreft het ‘Besluit functionele zelfstandigheid’ (Staatsblad 1997, nr. 524; wijzigingen in 

Staatsblad 2006, nr. 147 Staatsblad. 2015, nr. 126). Hierin worden verpleegkundigen als zelfstandig bevoegd tot 

onder meer injecteren en katheterisatie genoemd. Verpleegkundigen mogen op grond hiervan (wel met een 

opdracht!) zonder toezicht door een opdrachtgever en zonder tussenkomst bepaalde voorbehouden handelingen 

verrichten. 
18 Met deze bepaling is wettelijk verankerd dat, indien de noodzaak daartoe aanwezig is, ook voorbehouden 

handelingen beroepsmatig mogen worden verricht door onbevoegden in die zin dat die onbevoegden aldus voor 

strafbaarheid worden gevrijwaard. Vgl. Kamerstukken II 1985/86, 19522, 3, p. 41. 
19 Vgl. artikel 38 Wet BIG. 
20 Dat wordt: ‘benadeling of een aanmerkelijke kans op benadeling van’, zie Kamerstukken II 2016/17, 34629, 2. 



Tattoos, piercings, botox, laseren, microblading; voorbehouden handelingen? 

 

Afbakening: de heelkundige handelingen en injecties 

De Wet BIG benoemt onder meer de ‘heelkundige handelingen’ en de ‘injecties’ als 

voorbehouden handelingen. Hierbij geldt echter wel dat deze handelingen dienen te worden 

uitgevoerd op het gebied van de geneeskunst zoals bedoeld in artikel 1 lid 2 Wet BIG.  

Volgens artikel 36 lid 1 en artikel 36 lid 5 Wet BIG zijn het uitvoeren van heelkundige 

handelingen en het geven van injecties voorbehouden aan artsen, tandartsen en 

verloskundigen. Ten aanzien van de tandartsen en verloskundigen wordt telkens bepaald dat 

zij slechts bevoegd zijn om de voorbehouden handelingen uit te voeren voor zover het 

handelingen zijn die kunnen worden gerekend tot hun gebied van deskundigheid.21 Omwille 

van de omvang van deze bijdrage wordt niet verder op het onderwerp ‘deskundigheidsgebied’ 

ingegaan. In deze bijdrage wordt wel ingegaan op wat nu precies onder ‘heelkundige 

handelingen’ en ‘het geven van injecties’ kan worden begrepen. Zodoende kan worden 

beoordeeld of microblading, maar bijvoorbeeld ook het zetten van tatoeages en piercings of 

het gebruik van de laser bij het verwijderen van overtollig haar daaronder kan worden 

begrepen.  

 

Ingevolge artikel 36 lid 1 Wet BIG dient onder ‘heelkundige handelingen’ te worden verstaan 

‘handelingen op het gebied van de geneeskunst waarbij de samenhang van lichaamsweefsels 

wordt verstoord en deze zich niet direct herstelt’. De wijze waarop de samenhang van de 

weefsels wordt verstoord is niet van belang; de omschrijving is (tot op zekere hoogte) 

technologie-neutraal.22 Bij het begrip ‘heelkundige handelingen’ kan volgens de wetgever 

worden gedacht aan operatieve ingrepen, waaronder ook zogenoemde ‘kleine chirurgie’ valt. 

Onder kleine chirurgie moeten ingrepen op de eerste hulp of poliklinische afdelingen van 

ziekenhuizen worden verstaan. Te denken valt dan aan het maken van kleine incisies en het 

hechten van (kleine) wonden. Onder de grote chirurgie worden ingrepen op 

operatieafdelingen verstaan. Ook het wegnemen van weefsel – het nemen van biopsieën of 

biopten – en het verrichten van curettages zijn voorbehouden handelingen.23 De bekendere 

voorbeelden van (voorbehouden) heelkundige handelingen zijn – uiteraard – de bil- of 

borstvergroting (of -verkleining), of de liposuctie. 

 

Het geven van injecties wordt als voorbehouden handeling aangemerkt in artikel 36 lid 5 Wet 

BIG. Bij het geven van een injectie wordt door de wetgever uitgegaan van ‘de technische 

handeling’, in plaats van het voorschrijven van een geneesmiddel.24 Een (nadere) definitie van 

‘injectie’ wordt echter niet specifiek gegeven, maar uit de wetsgeschiedenis kan worden 

afgeleid dat een injectie zou kunnen worden gekenmerkt als het toedienen van vloeistoffen, of 

(vloeibare) medicamenten door middel van een injectie. Een injectie is volgens Van Dale een 

                                                             
21 Het gebied van deskundigheid van tandartsen wordt omschreven in artikel 20 en 21 Wet BIG, het gebied van 

deskundigheid wordt omschreven in artikel 30 en 31 Wet BIG. Het deskundigheidsgebied van een verloskundige 

is – overigens in tegenstelling tot het deskundigheidsgebied van een tandarts – nader uitgewerkt in het Besluit 

opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige 2008 (Besluit van 3 juli 2008 Staatsblad 2008, nr. 300; 

laatstelijk gewijzigd bij Staatsblad 2014, nr. 311). 
22 J.C.J. Dute e.a., Voorbehouden handelingen tegen het licht (AMC, Universiteit van Amsterdam en NIVEL), 

Amsterdam: september 2009, p. 31. 
23 Kamerstukken II 1985/86, 19522, 3, p. 45. 
24 Kamerstukken II 1991/92, 19522, 3, p. 49. 



‘inspuiting’. Injecteren kan dan worden gekenmerkt als het inspuiten van een vloeistof. Het 

geven van injecties kan – overduidelijk – risico’s met zich brengen,25 onder meer bij het niet 

goed (kunnen) onderscheiden van intraveneus, intramusculair en subcutaan injecteren. Dat het 

injecteren buiten een (afgebakend) deskundigheidsgebied risico’s met zich kan brengen,26 uit 

zich onder meer in de beschrijving van de deskundigheid van verloskundigen. Zo mag een 

verloskundige ten opzichte van een arts slechts in een beperkt aantal gevallen injecties 

geven.27 Tevens kan worden gedacht aan het risico dat gepaard gaat met het bepalen van de 

hoeveelheid in te spuiten vloeistof. 28 Andere risico’s (of: complicaties), onder meer gezien bij 

het injecteren met (siliconen) fillers, zijn risico’s op ontstekingen en verlittekening van 

weefsel als gevolg van verkeerd – al dan niet onder de huid – geïnjecteerde (‘geplaatste’) 

stoffen.29 

 

Voorbehouden handelingen; is dit ook het zetten van piercings en tatoeages? 

Bij het zetten van piercings en tatoeages wordt gewerkt met naalden. Met het zetten van 

tatoeages wordt immers, met behulp van een naald, een vloeistof in (lichaams)weefsel 

ingebracht. Het zetten van een tatoeage kan namelijk worden gekenmerkt als een ‘huid 

penetrerende handeling waarmee een kleurstof of pigment intradermaal wordt 

geïnjecteerd’.30  

Het zetten van tatoeages kan, gelet op deze definitie, in relatie worden geworden gebracht met 

het geven van injecties, wat ingevolge artikel 36 lid 5 Wet BIG een voorbehouden handeling 

is. Het zetten van een piercing is voorts te kenmerken als ‘het doorboren van de huid, 

slijmvliezen, kraakbeen of spierweefsel waardoor het mogelijk wordt in de doorboring een 

piercing achter te laten’.31 Een ‘piercing’ is ‘de waar die bestemd is of gebruikt wordt om als 

sieraad in een doorboring van de huid, slijmvliezen, kraakbeen of spierweefsel te worden 

achtergelaten’.32 

Wat zowel het zetten van tatoeages als piercings betreft heeft te gelden dat die handelingen, 

gelet op hun respectievelijke definities, strikt genomen onder de omschrijving van artikel 36 

lid 1 Wet BIG kunnen vallen: beide handelingen zouden een ‘heelkundige handeling’ kunnen 

zijn. Het gaat hier immers om het maken van gaatjes in of ‘doorboringen’ van de huid, die 

niet vanzelf dichtgaan of genezen. Aldus is dan sprake van beroepsmatig verrichten ‘van 

handelingen waarbij de samenhang van lichaamsweefsels wordt verstoord en deze zich niet 

                                                             
25 Zie daarover bijvoorbeeld CTG 26 februari 2002, zaaknummer 2001.063, welke uitspraak gaat over een 

intramusculaire injectie door een daartoe onbekwaam persoon. 
26 Zo mogen verloskundigen alleen oxytocine injecteren voor zover sprake is van ‘andere handelingen, gericht op 

een optimale uitkomst van de zwangerschap, het bevorderen en bewaken van het natuurlijke verloop van de 

zwangerschap, de bevalling en het kraambed’ (art. 5 lid 3 sub c Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied 

verloskundige 2008 (Staatsblad 2008, nr. 300), jo. art. 3 van de Regeling nadere uitwerking 

deskundigheidsgebied verloskundige 2008 (Staatscourant 2014, nr. 23083)). 
27 Aldus de toelichting bij artikel 5 Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige 2008 

(Staatsblad 2008, nr. 300, p. 14). 
28 Kamerstukken II 1991/92, 19522, 3, p. 49. 
29 P. Verduijn e.a., ‘Ernstige complicaties van subcutane injecties met vloeibare paraffine of siliconen voor het 

verbeteren van de lichaamscontour bij 15 man-naar-vrouwtransseksuelen’, Nederlands Tijdschrift voor 

Geneeskunde 2001, nr. 145(36) (8 september 2001), p. 1739-1744.  
30 Ingevolge artikel 1 lid 1 onder a van het Warenwetbesluit Tatoeëren en piercen (Besluit van 21 maart 2007, 

Staatsblad 2007, nr. 114; laatstelijk gewijzigd bij Staatsblad 2012, nr. 193). 
31 Artikel 1 lid 1 onder d van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen. 
32 Artikel 1 lid 1 onder c van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen. 



direct herstelt’.33 Deze handelingen zijn echter niet gericht op de gezondheidszorg; het zijn 

geen ‘geneeskundige handelingen’ in de zin van artikel 1 lid 2 sub a Wet BIG. Daarom wordt 

in de literatuur het standpunt verwoord dat deze handelingen niet door de Wet BIG worden 

‘bestreken’.34  

Gelet op het mogelijke gevaar voor de gezondheid van de betrokkenen, een van de criteria aan 

de hand waarvan wordt bepaald of een bepaalde handeling een voorbehouden handeling zou 

moeten zijn, lijkt dit een vreemd standpunt. Er is namelijk wel degelijk sprake van een 

aanmerkelijk gevaar voor leven en gezondheid van ‘patiënten’ bij het betreden van dit gebied 

door ondeskundigen. Het ondeskundig plaatsen van een tatoeage kan namelijk serieuze 

gezondheidsschade veroorzaken. Te denken valt aan infecties van allerlei aard, waaronder ook 

hepatitis B, hepatitis C en HIV. Een risico – in ieder geval voor wat betreft het zetten van 

piercings – vormt ook het onherstelbaar beschadigen van (huid-, of zelfs dieperliggend 

bind)weefsel, al dan niet als gevolg van diverse bacteriële, of virale, infecties.35 

Dat tatoeëren en piercen risico’s met zich brengt, is door de wetgever onderkend in de 

Warenwet. Sinds de wijziging van deze wet in 200736 zijn hierin regels over tatoeëren en 

piercen opgenomen. Een wettelijke regeling was volgens de wetgever geboden om landelijk – 

in plaats van door middel van gemeentelijke verordeningen – hygiënevoorschriften bij 

tatoeëren en piercen te kunnen stellen, teneinde de genoemde gezondheidsrisico’s in te 

(kunnen) perken.37 Ook tijdens de parlementaire behandeling van de bedoelde wijziging van 

de Warenwet is door de wetgever nog uitdrukkelijk aangegeven dat tatoeëren en piercen strikt 

genomen weliswaar ‘heelkundige handelingen’ in de zin van de Wet BIG zijn, maar dat deze 

handelingen niet voorbehouden zijn omdat geen sprake is van ‘handelingen op het gebied van 

de geneeskunst’.38 

De Warenwet is in 2007 zodanig gewijzigd dat bij algemene maatregel van bestuur nadere 

(hygiëne)regels voor het zetten van tatoeages en piercings zouden kunnen worden gesteld.39 

De bedoelde algemene maatregel van bestuur betreft het Warenwetbesluit tatoeëren en 

piercen.40 De bescherming tegen genoemde (infectie)gevaren bij tatoeëren en piercen lijkt 

thans aldus te worden geboden door bepalingen in de Warenwet en het daarop gebaseerde 

Warenwetbesluit. In dit laatste besluit worden specifieke (hygiëne)regels voor het zetten van 

tatoeages en piercings gegeven.  

 

 

                                                             
33 Zie daarvoor wederom de hiervoor weergegeven definities uit het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen. 
34 J.G. Sijmons e.a., Tweede evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, Den Haag: 

ZonMW oktober 2013, p. 70 en J.C.J. Dute e.a., Voorbehouden handelingen tegen het licht (AMC, Universiteit 

van Amsterdam en NIVEL), Amsterdam: september 2009, p. 31. 
35 Zo kunnen slechte verzorging en onhygiënische behandeling wondinfecties en ook littekenweefsel 

veroorzaken. Bij een tepelpiercing kunnen melk producerende klieren worden doorboord. Dat kan later leiden tot 

infecties of problemen bij borstvoeding. Zie daarover en over andere risico’s M.W. Freund en G.G. van Iperen, 

‘Linke lichaamsversiering’, Medisch Contact 18 juli 2008, 63, nr. 29-30. 
36 Kamerstukken II 2004/05, 30173, 3, p. 4. 
37 Kamerstukken II 2004/05, 30173, 3, p. 1-2. 
38 Kamerstukken II 2004/05, 30173, 3, p. 4. 
39 Wet van 20 november 2006 tot wijziging van de Warenwet teneinde een mogelijkheid op te nemen tot het 

stellen van hygiënevoorschriften bij het tatoeëren en het piercen en tot het houden van toezicht daarop, 

Staatsblad 2006, nr. 627 (inwerkingtreding: 1 mei 2007, Staatsblad 2007, nr. 171). 
40 Zie paragraaf 4 (vanaf art. 6) van het Warenwetbesluit en artikel 6 van de Warenwetregeling tatoeëren en 

piercen, regeling van 23 mei 2007, Staatscourant 2007, nr. 99 (laatstelijk gewijzigd bij Staatscourant 2017, nr. 

31950). 



Het gebruik van lasers: is dat een voorbehouden handeling? 

‘Laseren’ is te kenmerken als 

‘Behandelingen waarbij met behulp van een apparaat energie (bijvoorbeeld in de vorm van 

licht, ultrasoon geluid, elektrische stroom, plasma, en/of microgolven) van of naar de huid 

van de behandelde persoon wordt overgedragen, met het doel:  

1. In de huid veranderingen aan te brengen, waardoor:  

a. het lichaam wordt aangezet om het behandelde weefsel af te breken en/of te herstellen 

waardoor het gewenste effect (bijvoorbeeld vermindering van rimpels, littekens, wijnvlekken, 

couperose, pigmentvlekken, haemangioma senilis, spataderen, fijne vaatjes, huidverslapping) 

wordt bereikt en/of  

b. ongewenste processen (bijvoorbeeld haargroei, zweetafscheiding) worden verminderd, 

en/of;  

2. De manifestatie van huidaandoeningen (bijvoorbeeld acne, psoriasis, eczeem, wratten, 

schimmelnagels) te verminderen, en/of;  

3. Tatoeages te verwijderen of minder zichtbaar te maken. Onder huid wordt verstaan: de 

opperhuid (epidermis), de lederhuid (dermis) met de daarin gelegen volgende structuren: 

haarzakjes en haarwortel, zweetklieren, talgklieren, lymfevaten, elastische vezels, bindvezels, 

bloedvaten en zenuwen, en de onderhuid (subcutis) met vetcellen en bloedvaten. Tot de huid 

worden ook de huidaanhangsels (zoals nagels) gerekend.”41 

Ook Intense Pulsed Light, beter bekend als IPL, valt onder deze definitie. Met IPL worden 

doorgaans bloedvatafwijkingen, inclusief couperose, pigmentproblemen, inclusief tatoeages, 

overbeharing en imperfecties in de structuur van de huid behandeld.42  

Laseren zou – als dit wordt uitgevoerd ‘op het gebied van de geneeskunst’ als bedoeld in 

artikel 1 lid 2 Wet BIG – aldus kunnen worden aangemerkt als ‘heelkundige handeling’. Bij 

het verrichten van deze handeling wordt – gelet op de hiervoor weergegeven definitie – 

immers de samenhang van lichaamsweefsels verstoord, welke samenhang zich niet direct 

herstelt.43  

Bij laseren is daarnaast sprake ‘van een aanmerkelijk gevaar voor leven en gezondheid van 

“patiënten” bij het betreden van dit gebied door ondeskundigen’: het gebruik van een laser 

brengt namelijk verschillende risico’s met zich. Te denken valt aan (permanente) verkleuring 

van de behandelde huid, verbranding of zelfs zenuwbeschadiging. Gelet hierop wordt in de 

(wetenschappelijke) literatuur aangegeven dat de desbetreffende behandelaar in staat dient te 

zijn om de huid te kunnen beoordelen, zowel qua kleur als ook of er huidaandoeningen zijn 

waarmee rekening moet worden houden. Eventueel moet snel kunnen worden doorverwezen 

naar een (gespecialiseerd) arts. Voldoende kennis en medisch inzicht van de behandelaar 

                                                             
41 A.W. van Drongelen en A.C.P. de Bruijn, Laseren en aanverwante behandelingen als ‘voorbehouden 

handeling’ in de Wet BIG, Bilthoven: RIVM 2015, p. 45-46; bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 31765, 173. 

Zie opvolgend, met de definitieve definitie: A.W. van Drongelen e.a., ‘Complicaties van behandelingen van de 

huid met Energy Based Devices’, Bilthoven: RIVM 2017 (Bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 31765, 284). 
42 A.W. van Drongelen en A.C.P. de Bruijn, Laseren en aanverwante behandelingen als ‘voorbehouden 

handeling’ in de Wet BIG, Bilthoven: RIVM 2015, p. 13-14 en p. 18-25. 
43 Dat werd voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet BIG ook al gesignaleerd door de Gezondheidsraad, 

zie daarover J.C.J. Dute e.a., Voorbehouden handelingen tegen het licht (AMC, Universiteit van Amsterdam en 

NIVEL), Amsterdam: september 2009, p. 32. 



worden gekenmerkt als de belangrijkste voorwaarden om behandeling-gerelateerde risico’s 

grotendeels uit te sluiten.44 

Ondanks het voorgaande is het echter de vraag of laseren thans onder de reikwijdte van de 

Wet BIG valt, gezien de (huidige) definitie van artikel 1 lid 2 Wet BIG. Gelijk bij het zetten 

van tatoeages en piercings, is er bij het (weg)laseren van lichaamsbeharing doorgaans louter 

sprake van een cosmetisch en niet van een geneeskundig oogmerk. Dit zou betekenen dat 

laseren, als op dit punt dezelfde redenering als door de wetgever (bij de totstandkoming van 

de Wet BIG) ten aanzien van piercen en tatoeëren wordt gevolgd, strikt genomen niet onder 

de reikwijdte van Wet BIG zou vallen. 

 

Microblading; een voorbehouden handeling? 

Bij microblading is, net als bij het zetten van een tatoeage, sprake van het met behulp van een 

naald een vloeistof in (lichaams)weefsel inbrengen. Dit maakt dat microblading als ‘injectie’ 

in de zin van artikel 36 lid 5 Wet BIG zou kunnen worden gezien.  

Microblading kan daarnaast ook worden gekenmerkt als het maken van kleine sneetjes in de 

huid, die niet vanzelf dichtgaan of genezen. Dit laatste maakt dat het maken van die sneetjes 

‘handelingen waarbij de samenhang van lichaamsweefsels wordt verstoord en deze zich niet 

direct herstelt’ zijn, ofwel: een heelkundige handeling in de zin van artikel 36 lid 1 Wet BIG. 

Microblading zou dus zowel onder ‘het geven van een injectie’ als een ‘heelkundige 

handeling’ worden geschaard. Microblading is echter geen handeling die zou kunnen worden 

gekenmerkt als ‘op het gebied van de geneeskunst’, zoals bedoeld in het huidige artikel 1 lid 2 

Wet BIG. Hier zij verwezen naar de – inmiddels ook weer twaalf jaar oude – redenering van 

de wetgever ten aanzien van het zetten van tatoeages en piercings; net als microblading 

hebben ook deze handelingen louter een cosmetisch en geen geneeskundig oogmerk. Dit 

betekent dat microblading strikt genomen geen voorbehouden handeling zou zijn. 

 

De wijziging van de Wet BIG: maakt die dat iets verandert? 

 

Over de aanstaande wijziging van de Wet BIG 

Over het beroepsmatig verrichten van ‘evident risicovolle handelingen’ heeft de wetgever 

inmiddels aangegeven dat dit te allen tijde voorbehouden moet zijn aan beroepsbeoefenaren 

die de Wet BIG aanwijst, en die ook over de deskundigheid beschikken om die 

(voorbehouden) handelingen verantwoord uit te voeren. Een en ander geldt volgens de 

wetgever ongeacht met welk doel die handelingen worden verricht.45  

De Wet BIG is na de tweede evaluatie ervan op dit punt echter nog te onduidelijk geacht.46 In 

de genoemde evaluatie wordt voorts wel al aangegeven dat ook cosmetische ‘invasieve 

ingrepen’ (‘waarbij de weefselsamenhang wordt verstoord of door de huid met een instrument 

in het lichaam wordt binnengedrongen’) onder de huidige definitie van de Wet BIG valt. Er is 

immers (ook nu al) sprake is van een handeling ‘die het beoordelen en bewaken van de 

                                                             
44 A.W. van Drongelen en A.C.P. de Bruijn, Laseren en aanverwante behandelingen als ‘voorbehouden 

handeling’ in de Wet BIG, Bilthoven: RIVM 2015, p. 29. 
45 Kamerstukken II 2016/17, 34629, 3, p. 13. 
46 Mede in de wetsevaluatie als ook voornoemd, zie J.G. Sijmons e.a., Tweede evaluatie Wet op de beroepen in 

de individuele gezondheidszorg, Den Haag: ZonMW oktober 2013, p. 130-131. 



gezondheidstoestand vereist’.47 Omdat ook (‘invasieve’) cosmetische handelingen het 

beoordelen en bewaken van de gezondheidstoestand vereisen, zouden deze handelingen dus 

zonder meer al onder de definitie van artikel 1 lid 2 sub a Wet BIG (‘handelingen op het 

gebied van de geneeskunst’) en dus de reikwijdte van de Wet BIG vallen. Er kan dus ook nu 

al een ruime reikwijdte aan de Wet BIG worden toegedicht. 

Niettemin is onder meer de genoemde evaluatie voor de wetgever aanleiding geweest de Wet 

BIG op (onder meer) dit punt aan te passen: er mag volgens de wetgever geen misverstand 

meer over bestaan dat het beroepsmatig verrichten van de in de Wet BIG aangewezen 

handelingen altijd is voorbehouden aan daartoe in de Wet BIG aangewezen 

beroepsbeoefenaren, ongeacht met welk doel de handelingen worden verricht.48 Hiertoe zal 

(onder meer) het begrip ‘geneeskunst’ in artikel 1 Wet BIG worden aangepast en 

verduidelijkt.49 Onder ‘geneeskunst’ zal worden begrepen: 

‘het gebied van de individuele gezondheidszorg in het kader waarvan handelingen worden 

verricht, die:  

a. ertoe strekken een persoon van een ziekte te genezen;  

b. een persoon voor het ontstaan van een ziekte te behoeden;  

c. ertoe strekken de gezondheidstoestand van een persoon te beoordelen;  

d. ertoe strekken verloskundige bijstand bij een persoon te verlenen; […] 

g. gericht zijn op het aanbrengen, modificeren, herstructureren en wegnemen van weefsel bij 

een persoon, voor andere doeleinden dan die bedoeld onder a tot en met d;’ 

Met toevoeging van ‘met andere doeleinden’ (sub g) wordt beoogd definitief in de wet 

duidelijk te maken dat ook de ‘in de geneeskunde gebruikelijke handelingen’, die alleen met 

een cosmetisch doel worden verricht, werkelijk zijn voorbehouden aan deskundige 

beroepsbeoefenaren. Dit (dan uitdrukkelijk aangegeven) uitgangspunt heeft tot gevolg dat 

alleen door daartoe op grond van de Wet BIG bevoegd verklaarde beroepsbeoefenaren 

zelfstandig injecties aan personen mogen worden toegediend. A contrario betekent dit dat 

beroepsbeoefenaren die niet op de grond van de Wet BIG bevoegd zijn verklaard, deze 

handelingen niet mogen uitvoeren.50 De wetgever noemt hier uitdrukkelijk het injecteren van 

botox: die handeling mag dus niet worden uitgevoerd door iemand die daartoe volgens de Wet 

BIG niet bevoegd (en bekwaam) is.51  

Gelet op het voorgaande is bij de wetgever de verwachting dat cosmetische bedrijven ofwel al 

bevoegde BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren (artsen) in dienst hebben, of in dienst 

zullen nemen ofwel zich zullen toeleggen op cosmetische diensten en behandelingen waarbij 

geen sprake is van voorbehouden handelingen.52 

                                                             
47 J.G. Sijmons e.a., Tweede evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, Den Haag: 

ZonMW oktober 2013, p. 133. 
48 Kamerstukken II 2016/17, 34629, 3, p. 7. Hierbij zij overigens uitdrukkelijk opgemerkt dat het wat de auteur 

betreft nog maar de vraag is of de voorgestelde wettekst de beoogde duidelijkheid zal brengen (!). 
49 Het begrip ‘geneeskunst’ wordt met dit wetsvoorstel verduidelijkt. Er wordt een toevoeging gedaan, (‘sub g; 

gericht zijn op het aanbrengen, modificeren, herstructureren en wegnemen van weefsel bij een persoon, voor 

andere doeleinden dan die bedoeld onder a tot en met d;’), zodat er geen twijfel over kan bestaan dat ook 

cosmetische chirurgie onder het begrip geneeskunst valt. Zodra immers een beroepsbeoefenaar aan een 

chirurgische ingreep begint, is hij vervolgens wel bezig met het beoordelen van iemands gezondheidstoestand. 

De voorgestelde wijziging is overeenkomstig de aanbeveling uit de tweede evaluatie van de Wet BIG (zie 

hiervoor); Kamerstukken II 2016/17, 34629, 3, p. 29. 
50 Kamerstukken II 2016/17, 34629, 3, p. 14. 
51 Kamerstukken II 2017/18, 34629, 6, p. 19. 
52 Kamerstukken II 2017/18, 34629, 6, p. 20. 



Opmerkelijk is dat door de wetgever (opnieuw) uitdrukkelijk wordt stilgestaan bij het zetten 

van tatoeages en piercings. Het zetten van tatoeages – en piercings – valt (ook nadat de 

beoogde wijziging van de Wet BIG is doorgevoerd) namelijk niet onder de reikwijdte van de 

Wet BIG ondanks dat de reikwijdte van de wet aanzienlijk wordt verruimd. Dat tatoeëren en 

piercen alsnog niet onder de werking van de Wet BIG zal vallen, komt door invoering van het 

nieuwe artikel 37a Wet BIG, dat zal luiden: 

‘Dit hoofdstuk is niet van toepassing op handelingen voor zover ten aanzien van die 

handelingen bij of krachtens andere wetten regels zijn gesteld.’ 

Aldus wordt met artikel 37a Wet BIG juist een beperking van de reikwijdte van de Wet BIG 

beoogd. De bepalingen over de voorbehouden handelingen zullen niet van toepassing zijn op 

handelingen waarover bij of krachtens andere wetten regels zijn gesteld. Dat betekent dat de 

Wet BIG niet ziet en ook niet zal zien op tatoeëren en piercen, omdat voor het gebruik van 

tatoeagemateriaal regels zijn gesteld op grond van de Warenwet, en het daarop gebaseerde 

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen.  

 

Botox, fillers en lasers 

Het voorgaande gaat evenwel niet op voor het gebruik van lasers, alsmede het geven van 

botoxinjecties en injecties in het algemeen. Voor het verrichten van deze handelingen bestaan, 

anders dan die vervat in de Wet BIG, geen (nadere) wettelijke regels. Zo is in de Warenwet 

ook niets bepaald over bijvoorbeeld hygiëne bij het werken met lasers bij – bijvoorbeeld – 

schoonheidsbehandelingen. Laseren valt thans evenwel al onder de – nu nog ruim uitgelegde 

– Wet BIG. Bij het gebruik van een laser zal het mijns inziens doorgaans immers ook 

noodzakelijk zijn om iemands gezondheidstoestand te beoordelen. Er zal namelijk goed 

moeten worden gemonitord hoe iemand op de behandeling reageert. Dit betekent dat laseren 

mijns inziens – gelet op wat de wetgever hierover al heeft overwogen – momenteel al, maar 

zeker na wijziging van de Wet BIG, onder de definitie van artikel 1 Wet BIG, en daarmee de 

reikwijdte van de wet, valt. Laseren is op zichzelf al te kenmerken als heelkundige handeling, 

en, omdat die handeling ook het beoordelen van een gezondheidstoestand vereist, ook een 

voorbehouden handeling. Het voornemen is overigens om laseren wel uitdrukkelijk als 

voorbehouden handeling in de wet op te nemen, juist gelet op de patiëntveiligheid en 

kwaliteitsborging.53 

 

Het injecteren met botox en fillers valt, gelet op de ruime uitleg die thans aan artikel 1 Wet 

BIG kan worden gegeven, al onder de Wet BIG. De wetgever heeft dit immers al 

uitdrukkelijk aangegeven. Bovendien zijn injecties met botox en fillers te kenmerken als 

‘injecties’ in de zin van de Wet BIG. Dat die handelingen louter met een cosmetisch oogmerk 

worden uitgevoerd, doet daaraan niet af. Op het moment dat zij worden verricht is, gelet op de 

diverse risico’s die gepaard gaan met het injecteren van vloeistoffen – of fillers – vereist dat 

de gezondheidstoestand van de betrokken patiënt (cliënt) wordt beoordeeld. Het injecteren 

met botox en fillers valt na wijziging van de Wet BIG evenwel zonder meer onder de 

reikwijdte daarvan. 

 

 

 

                                                             
53 Kamerstukken II 2017/18, 34629, 6, p. 38. 



En hoe zit het in het vervolg met microblading? 

Hiervoor is al aan de orde gekomen dat microblading zowel onder de definitie van ‘het geven 

van een injectie’ als een ‘heelkundige handeling’ kan vallen, maar dat deze handeling, omdat 

strikt genomen geen sprake is van ‘handeling op het gebied van de geneeskunst’, niet onder 

de reikwijdte van de Wet BIG valt.  

Wordt echter de door de wetgever nu al voorgestane ‘ruime’ uitleg van het huidige artikel 1 

lid 2 Wet BIG bij deze beoordeling betrokken, dan kan, juist gelet op de risico’s die met 

microblading gepaard gaan, worden betoogd dat ook deze (be)handeling een ‘beoordeling van 

de gezondheidstoestand van de patiënt’ vereist; er is immers sprake van een ‘invasieve 

behandeling’ waarbij direct ingrijpen mogelijk moet kunnen zijn, als dat nodig is. Als gevolg 

hiervan kan microblading wél onder het begrip ‘handeling op het gebied van de geneeskunst’ 

in de zin van de Wet BIG, en derhalve de reikwijdte van de Wet BIG, worden geschaard. 

Microblading is dan dus zonder meer een handeling die niet door anderen dan artsen (en in 

sommige gevallen tandartsen, of verloskundigen) mag worden uitgevoerd. 

Dat het maken van die sneetjes in de wenkbrauwen louter een cosmetisch doel dient, doet niet 

aan het voorgaande af. Ook cosmetische behandelingen, waarbij wordt gesneden of 

geïnjecteerd, vallen, gelet op de hiermee gepaard gaande risico’s, momenteel al onder de 

reikwijdte van de Wet BIG.  

De wijziging van de Wet BIG maakt het voorgaande niet anders en verduidelijkt de reikwijdte 

van de wet alleen. Microblading zou alleen dan niet onder de reikwijdte van de gewijzigde 

Wet BIG vallen op het moment dat deze (be)handeling in een andere wet zou zijn of worden 

gereguleerd, zoals het geval is (zal zijn) bij het zetten van tatoeages en piercings. Over 

(hygiëne bij) microblading is, in tegenstelling tot de regels bij het zetten van tatoeages en 

piercings in de Warenwet, echter niets geregeld in een andere wet dan de Wet BIG. 

Microblading zou na wijziging van de Wet BIG eveneens zonder meer kunnen worden 

aangemerkt als voorbehouden handeling. 

Dat microblading, naast ontharing met lasers, als voorbehouden handeling moet worden 

gezien, is gelet op het (infectie)gevaar dat bij een (verkeerde) uitvoering van de behandeling 

op de loer ligt, ook helemaal geen vreemde of ongewenste conclusie.  

 

Conclusie 

‘Klassieke’ chirurgische handelingen, ook die met een cosmetisch oogmerk, vallen onder de 

reikwijdte van de Wet BIG. Wat een borstvergroting of liposuctie betreft bestond en bestaat 

daarover doorgaans geen twijfel. Dat zijn handelingen die te kenmerken zijn als ‘heelkundige 

handelingen’ en dus handelingen die aan daarvoor bekwame artsen zijn voorbehouden. 

Ten aanzien van vaak kleinere – cosmetische – ingrepen of behandelingen kan er nog wel 

eens wat onduidelijkheid zijn. Het gaat dan om behandelingen die heel regulier in 

schoonheidssalons worden uitgevoerd, maar die ook risico’s met zich brengen. Denk aan het 

zetten van piercings en tatoeages, het ontharen met een laser en – zoals nu een nieuwe trend is 

– microblading. 

Van het zetten van piercings en tatoeages is wel duidelijk dat deze handelingen niet door de 

Wet BIG (zullen) worden bestreken en daarom ook geen ‘voorbehouden handeling’ zijn. Voor 

wat betreft ontharen met laser en microblading geldt een andere conclusie. Dit zijn wel 

voorbehouden handelingen, waardoor deze handelingen strikt genomen alleen mogen worden 

uitgevoerd door hiervoor bekwame artsen, tandartsen of verloskundigen. 



Schoonheidssalons die zich richten op ontharing met laser of microblading zullen er dus goed 

aan doen om zich van het voorgaande bewust te zijn en te worden. Waar nodig zullen zij ook 

hun werk(wijze) hierop dienen aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld door een hiertoe bekwaam 

arts in dienst te nemen en deze de behandeling te laten uitvoeren. Of door de behandelingen te 

laten uitvoeren in directe opdracht van die arts, die dan wel kan ingrijpen als het moet.  

 

Wie mooi wil zijn moet dus pijn lijden, en naar de dokter. 

 


