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Eerste cosmetisch arts KNMG ter wereld afgestudeerd 
 
Titel en opleiding helpen patiënten om een keuze te maken voor kwaliteit en 
veiligheid voor cosmetische geneeskundige behandelingen 
 
Bussum, 26 januari 2022 – De allereerste arts in opleiding tot specialist (AIOS) 
heeft de medische profielopleiding ‘cosmetisch arts KNMG’ afgerond. Nederland 
is het eerste land ter wereld waar je een officieel erkende opleiding tot 
cosmetisch arts kunt volgen.   
 
Dokter Amber Zegveld is de eerste AIOS van haar lichting die de opleiding tot cosmetisch 
arts KNMG succesvol heeft afgerond. Ze koos voor deze specialisatie omdat ze alle kennis 
in huis wil hebben om een veilige cosmetische geneeskundige behandeling (zoals botox, 
fillers en lasers) behandeling uit te voeren, om patiënten goed en eerlijk te adviseren en 
om de beste resultaten te behalen. Zegveld: ‘Je krijgt les van de beste cosmetisch artsen 
die al twintig jaar of langer in het vak zitten. Er is nu een curriculum om alle aspecten van 
het vak te leren, met aandacht voor anatomie, injectables, dermatologie, 
maatschappelijke vraagstukken, cosmetisch chirurgie, complicaties, consultvoering en 
techniek. Dit maakt de opleiding uniek.’ Zegveld is blij met haar nieuwe titel. ‘Het mooie 
aan dit vak is dat je mensen met hun uiterlijk kan laten uitstralen hoe ze zich van binnen 
voelen. Als cosmetisch arts kun je mensen op een positieve manier helpen om zich goed 
te voelen en hun zelfvertrouwen te versterken’, aldus Zegveld. 
 
Beschermde titel en unieke opleiding 
Sinds 1 juli 2019 is “cosmetische geneeskunde” erkend als geneeskundig profiel en is de 
titel “cosmetisch arts KNMG” beschermd. Hierdoor kunnen cliënten en patiënten nagaan 
of een cosmetisch arts daadwerkelijk daarvoor is opgeleid. Om de titel te verkrijgen, 
kunnen artsen de opleiding volgen of gebruikmaken van de overgangsregeling. In januari 
2020 startte de tweejarige opleiding tot cosmetisch arts KNMG. Deze vervolgopleiding 
voor BIG-geregistreerde artsen bestaat uit zowel praktijk als theorie. Cosmetische 
geneeskunde is een vak apart en een erkende medische discipline naast de andere 
medisch specialismen. Voor bestaande cosmetisch artsen is er een overgangsregeling met 
een pakket aan eisen met betrekking tot onder meer werkervaring en een visitatie. 1 juli 
2022 loopt de tijdelijke overgangsregeling definitief af en kan de titel cosmetisch arts 
KNMG alleen nog worden verkregen door deze opleiding van twee jaar.  
 
Bekwaam en bevoegd 
Dokter Maarten Façee Schaeffer, bestuurslid onderwijs bij de NVCG en cosmetisch arts 
KNMG, is trots dat Zegveld als eerste de opleiding tot cosmetisch arts KNMG heeft 
afgerond. ‘De afgelopen jaren was het onduidelijk wie nu een echte gekwalificeerde 
cosmetisch arts is en wie niet. Het gaat om een jong vakgebied met een laag medisch 
risico. Maar dat betekent niet dat er geen complicaties kunnen plaatsvinden. Daarom is 
het goed dat er nu een eigen opleiding is, een eigen expertise. Cosmetische geneeskunde 
is niet meer iets wat er even bij kan worden gedaan. We leiden een AIOS op tot een 
bekwaam en bevoegd cosmetisch arts. Binnen de opleiding leer je alles over veilig 
behandelen en hoe je op verschillende manieren een cliënt kan helpen. De artsen worden 
getraind om alle facetten van het menselijk lichaam mee te nemen in de hulpvraag. Het 
is geen kwestie van “u vraagt, wij draaien”, maar we kijken holistisch naar de hulpvraag.’ 



 
 
 
Over de NVCG 
De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is de wetenschappelijke 
vereniging voor cosmetisch artsen. De vereniging stelt zich tot doel om de kwaliteit van 
de cosmetische geneeskunde te bevorderen en te voorzien in goede informatievoorziening 
voor cliënten. De NVCG was de initiatiefnemer bij de totstandkoming van de opleiding 
cosmetische geneeskunde. Daarnaast heeft de vereniging zich met succes ingespannen 
voor de erkenning van het vakgebied cosmetische geneeskunde als nieuwe medische 
discipline in de Nederlandse Gezondheidszorg. De titel ‘cosmetisch arts KNMG’ is daardoor 
sinds 1 juli 2019 een beschermde titel en mag enkel gebruikt worden door artsen die de 
specialisatie tot cosmetisch arts hebben afgerond. Dit biedt duidelijkheid en zekerheid 
voor de cliënt die op zoek is naar een goede arts voor cosmetische behandelingen. Zie 
ook www.nvcg.nl. 
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