
 

Brussel, 14 april 2020 

Beste Collega’s, 
 
In deze vierde week van de lockdown naar aanleiding van de COVID-19 pandemie, 
begint ieder van ons zijn eigen ritme te vinden. Sommigen van ons zijn nog steeds vrij 
actief, en zorgen voor dringende of noodzakelijke gevallen of helpen op vrijwillige 
basis waar dat nodig is. We feliciteren hen en bedanken hen daarvoor. Een groot deel 
van onze gebruikelijke activiteit bestaat echter uit niet-dringende zorg en zuiver 
electieve interventies of behandelingen. Alles wat te maken heeft met medische en 
chirurgische esthetiek ligt natuurlijk volledig stil. 
 
De FOD Volksgezondheid heeft bevolen dat vanaf 14 maart 2020 "alle 
raadplegingen, onderzoeken en electieve tussenkomsten" tot nader order worden 
geannuleerd. Het gevolg hiervan is dat sommigen van ons, die een grote esthetische 
praktijk hebben, volledig werkloos zijn, ondanks het feit dat de sluiting van medische 
praktijken niet verplicht is. 
Na een korte beginperiode van ongeloof en soms weerstand, hebben alle betrokken 
artsen nu hun esthetische activiteiten gestaakt. 
 
De besmettingscurve stabiliseert zich echter geleidelijk aan en we kijken ernaar uit 
om het einde van de tunnel te bereiken, hoewel niemand met zekerheid kan zeggen 
wanneer we weer een "normaal" leven gaan leiden. Er is absoluut nog geen officiële 
datum voor het einde van de inperking vastgesteld en er zijn geen tekenen van een 
naderende versoepeling van de richtlijnen van de FOD Gezondheidszorg inzake 
procedures en electieve raadplegingen.  

Het is daarom essentieel dat we allemaal blijk geven van een gevoel van burgerzin, 
solidariteit en collegialiteit door ons strikt te houden aan de richtlijnen van het 
ministerie van Volksgezondheid. Elke hervatting of aankondiging van de hervatting 
van een electieve esthetische activiteit voordat er officieel groen licht wordt gegeven, 
zou onethisch, onverantwoordelijk en anti-collegiaal zijn en zou snel kunnen 
ontaarden in een wedloop tussen collega's om als eerste onze diensten opnieuw 
voor te stellen. De enige uitzonderingen zijn natuurlijk de teleconsulten, die altijd 
mogelijk zijn. 



Het is duidelijk dat de overgrote meerderheid van ons het daarmee eens is. Als 
nationale verenigingen willen wij echter oproepen tot nationale eenheid en 
solidariteit, zodat deze crisis in alle sereniteit kan worden beheerst tot het moment 
waarop wij samen onze mooie beroepsactiviteit in al haar aspecten weer kunnen 
uitoefenen.  

In tussentijd: stay safe, stay inside, and stay ethical. 
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