
IP L/Laser
Teken nu voor het vak
zodat jij naar je vertrouwde 
schoonheidsspecialist
kunt blijven gaan!

Zij wil namelijk vóór de zomer een wetsvoorstel indienen bij de 
Tweede Kamer om deze behandelingen voor te behouden aan 
BIG-geregistreerden. Hier vallen artsen en huidtherapeuten 
onder, maar géén gediplomeerde schoonheidsspecialisten. 
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Ga jij naar een gediplomeerde schoonheidsspecialist voor een laser, IPL of aanverwante behandeling? Dan 
ben je – als het aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ligt - binnenkort misschien 
wel genoodzaakt om je vertrouwde schoonheidsspecialist in te ruilen voor een andere behandelaar!

Benieuwd naar de specialisaties?
Kijk op www.anbos.nl/specialisaties

Waarom ben je bij de schoonheidsspecialist wél 
in vertrouwde handen?
De gediplomeerde schoonheidsspecialist heeft een 
afgeronde opleiding op MBO niveau 3 of 4. Daarnaast 
hebben veel schoonheidsspecialisten een specialisti-
sche opleiding gevolgd. Ontharingstechnieken is zo’n 
opleiding. Sommige gespecialiseerde behandelingen 
worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed. 
Voorwaarde is dat deze schoonheidsspecialist om de 
drie jaar de verplichte nascholing volgt.

Niet alleen de gediplomeerde schoonheidsspecialist, 
maar ook jij als consument wordt hier de dupe van! 
Zie je het voor je? Jarenlang ga je naar je vertrouwde schoon-
heidsspecialist voor een behandeling en nu moet je ineens voor 
het ontharen van je benen aankloppen bij een arts of huidthe-
rapeut! Naast de behandelingen met laser en IPL wordt er door 
de minister ook  gesproken over “aanverwante” behandelingen. 
Hou er dus serieus rekening mee dat je op een zeker moment 
voor een - voor jou - standaard behandeling wellicht niet meer 
naar jouw vertrouwde schoonheidsspecialist kunt. Kom dus op 
voor je schoonheidsspecialist en teken de petitie!

Teken de petitie: 
“IPL/Laser: in vertrouwde handen bij de 
gediplomeerde schoonheidsspecialist“

op www.tekenvoorhetvak.nl!



Patiëntveiligheid? Schijnveiligheid!
In het kader van patiëntveiligheid kondigde minister Schippers in 2013 aan strengere maatrege-
len te treffen binnen de cosmetische sector. Iedereen mag zich in Nederland schoonheidsspecia-
list noemen en met (IPL/Laser) apparatuur aan de slag gaan. Of je nu gediplomeerd bent of niet! 
ANBOS juicht daarom dit initiatief ook toe, maar vindt niet dat dit tot onnodige medicalisering 
mag leiden. Goed opgeleide schoonheidsspecialisten die de behandelingen jarenlang met suc-
ces uitvoeren, worden hiermee buiten spel gezet. Hiermee vergroot de minister de markt voor 
beunhazen, die zonder opleiding in het grijze circuit IPL- en laserbehandelingen gaan uitvoeren. 
Zo ontstaat er geen patiëntveiligheid, maar schijnveiligheid! 

Wat voor invloed heeft dit op ons zorgsysteem?
Naast de schijnveiligheid voorzien wij ook problemen in ons zorgsysteem. De drempel is nu nog 
laag: schoonheidsspecialisten zijn als huidprofessionals goed toegankelijk voor een breed publiek 
aan cliënten. Schoonheidsspecialisten zien de huid van hun cliënten meerdere keren per jaar en 
kunnen sneller vaststellen hoe onregelmatigheden op de huid zich ontwikkelen. De bevoegde 
schoonheidsspecialisten verwijderen zelfstandig huidoneffenheden en signaleren verdachte plek-
jes op de huid - veelal eerder dan een behandelaar die hen slechts enkele keren ziet - waardoor 
ze de cliënt tijdig doorverwijzen naar een dermatoloog. Zij voorkomen veel leed door hun cliënten 
te behoeden voor de medische zorg. De vroegtijdige signalering pakt niet alleen positief uit voor 
de cliënt. Doordat zij sneller een arts bezoeken kunnen kosten van eventuele medische zorg 
beperkt blijven.

Kortom, deze wetswijziging treft ons allemaal. Teken daarom de petitie en steun jouw 
schoonheidsspecialist! www.tekenvoorhetvak.nl.

... we minimaal 50.000 
handtekeningen moeten verzamelen 
om met de Tweede Kamer in gesprek 
te kunnen gaan? 

W IST JE DAT...
En dat we hierbij jouw hulp nodig 
hebben? 
Teken hierom snel en steun jouw 
schoonheidsspecialist!


