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Tips voor gesprek met behandelaar voor cosmetische ingreep  
 
Voordat u beslist of u een cosmetisch ingreep wilt laten doen, heeft u een gesprek met uw 
behandelaar. Een aantal punten zijn belangrijk om te bespreken:  

 de ingreep;  

 de verwachte resultaten;  

 de risico’s;  

 eventuele klachten na de ingreep.  
 
Hieronder staan een aantal onderwerpen die aan de orde zullen komen tijdens het gesprek. Met 
enkele voorbeelden van vragen die u kunt stellen. Deze vragen helpen u om te zorgen dat u met 
voldoende informatie uw eigen keuze kunt maken.  
 
Informatie over de ingreep 

- Hoe verloopt de ingreep? 
- Wie doet de ingreep? 
- Welke opleiding heeft degene die de ingreep doet? 
- Is hij/zij opgenomen in het BIG-register?  
- Hoeveel ervaring (aantal ingrepen) heeft hij of zij? Zijn er complicaties geweest?  
- Hoe tevreden zijn de patiënten? 

 
Informatie over de gebuikte producten 

- Worden er producten gebruikt (denk aan implantaten of fillers)? 
- Wie is de fabrikant, wat is het type?  
- Hoe zijn de ervaringen met dit product? 
- Zijn er bekende bijwerkingen van dit product? 
- Hoe lang gaat het product mee?  

 
Informatie over het resultaat 

- Hoe komt het eruit te zien?  
- Hoe lang duurt het voor het resultaat er is? 
- Hoe is de nazorg na een ingreep?  

 
Informatie over de risico’s 

- Wat kan er mis gaan tijdens de ingreep?  
- Hoe vaak komt dat voor? Ook bij deze behandelaar? 
- Wat gebeurt er als er iets mis is gegaan? Wat zijn dan de opties?  
- Wie betaalt dat?  

 
Klachten 

- Stel dat je niet tevreden bent met het resultaat. Hoe wordt dit afgehandeld?  
- Is de behandelaar/kliniek aangesloten bij een geschilleninstantie?  

 
Betaling 

- Wordt mijn behandeling vergoed? 
 

Bedenktijd 
- Spreek af hoe lang u in ieder geval wilt nadenken voor u uw besluit neemt.  

 
 




