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Met trots kondigt Merz Aesthetics aan dat
de technologie achter de filler Radiesse®
in 2013 zijn 10de verjaardag viert. Mede
dankzij uw vertrouwen en expertise is
Radiesse® uitgegroeid tot één van de meest
gebruikte fillers wereldwijd. Als belangrijke
pioneer op vlak van natuurlijk volumeherstel
met bewezen effectiviteit en veiligheid
bouwt Radiesse® verder aan de toekomst.
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Wat is úw behandelplan!
De resultaten lezen we in september

In februari jl. is de opleiding cosmetische geneeskunde van de NVCG,
volgens plan en tijdschema, van start gegaan. We kunnen hier trots op zijn!
Met dank aan de onderwijscommissieleden, onder voorzitterschap van
Sindy Messack, die met elkaar kans hebben gezien een fraaie tweejarige
opleiding vlot te trekken.
Men dient zich te realiseren dat deze opleiding veel verder reikt dan het
volgen van workshops en het deelnemen aan congressen. Hierbij kan er
hooguit sprake zijn van een aanvulling op je kennis en vaardigheden.
Ook worden er in diverse tijdschriften en op internet ‘opleidingen’ aangeboden die deze naam absoluut niet verdienen. Men hoede zich daarvoor!
Verderop in dit magazine vertelt Frans Toben, onze adviseur, over de
Nederlandse Stichting voor Esthetische Geneeskunde (NSEG) in oprichting,
over de partijen die hierbij zijn betrokken en over het doel van de stichting.
Op dit moment telt de NVCG ruim 110 leden en is er sprake van een gestage
groei van het ledental. Door deze groei zullen we om moeten zien naar een
andere locatie voor de ALV. We hopen aan het eind van het jaar voor het
eerst op een nieuwe locatie bijeen te kunnen komen.
Met nadruk wil ik er nog eens op wijzen dat artsen die cosmetisch werkzaam zijn op andere locaties dan in klinieken evenzeer gesteund worden
door de NVCG, mits genoemde locaties voldoen aan de normen die daaraan
gesteld zullen gaan worden.
In een gesprek met de Inspectie is mij nog eens gewezen op het nut en
de noodzaak om de cliënt een paspoort mee te geven, waarin datum van
behandeling en gebruikte producten (+lotnummers) vermeld staan.
De paspoorten zijn te bestellen via het secretariaat.
Rest mij nog te vermelden dat het bestuur zich zeer gelukkig prijst dat
Jan Aghina als nieuwe hoofdredacteur dit blad vorm heeft gegeven en
in een fraai jasje heeft gestoken.
Veel leesplezier.
Peter Termohlen,
voorzitter
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Rubriek STOKJE
Rubriek
COSMETISCHE
DOORGEVEN
CASUÏSTIEK

Door Jan Aghina

‘Doe wat je doet goed,
is mijn
ambitie’
Paul Musarella nam
het interviewstokje
over en ontmoette
Martine Korevaar,
NVCG-lid

‘JE BENT DUS ZELF NAAR
PARIJS GEWEEST. EEN GOEDE
EERSTE STAP, WAT HEB JE
DAAR ERVAREN?’

‘MARTINE, WIE BEN JE EN
WAT HEB JE GEDAAN?’

De EMAA heeft mij overdonderd met
informatie. Het werd snel duidelijk dat
dit vakgebied geen peanuts is; je moet
het gewoon goed doen. Het vak is ook
breder dan je in eerste opzet denkt.
Verder stap je van het ene op andere
moment in een wereld die je helemaal
niet kent, hierdoor is het soms lastig te
bepalen wat belangrijk is. Bovendien
kende ik maar een persoon in dit vakgebied, maar met het starten van de
opleiding groeit ook je netwerk.

Na het afronden van mijn studie
Geneeskunde, ben ik eerst als AGNIO
Interne Geneeskunde gaan werken.
Via uitzendwerk kwam ik vervolgens
in contact met het vak van bedrijfsarts
en ik besloot mij daarin te specialiseren.
Inmiddels doe ik dit werk 12 jaar, de
laatste 7 jaar als geregistreerd bedrijfsarts, het werd tijd voor een nieuwe
uitdaging! Een collega bedrijfsarts,
inmiddels cosmetisch arts, zette mij op
het spoor van de cosmetische geneeskunde. In oktober 2012 heb ik eerst de
EMAA in Parijs bezocht en vervolgens
ben ik wat workshops gaan doen.
Hiervan werd ik alleen maar enthousiaster en op 1 januari 2013 heb ik mij
aangemeld als lid van de NVCG.
Na de aanmelding hoorde ik dat de
eerste opleiding zou starten in februari
en zonder een seconde twijfelen heb
ik mij direct ingeschreven.
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‘LEER JE IN DIE OPLEIDING
WAT JE VERWACHTTE?’
Ik ben erg tevreden, de opleiding is gewoon gestart met de goede onderwerpen. De inhoud van de meeste vakken
is relevant voor de dagelijkse praktijk, andere docenten gingen in hun
enthousiasme wel erg diep de stof in
en kwamen daarmee soms wat verder
af te staan van de dagelijkse praktijk.
Maar goed, ik wil hierbij graag grote
waardering uitspreken voor de mensen
die deze opleiding mogelijk gemaakt
hebben en regelen, het moet een mega
klus zijn. Overigens aanvullende ideeën
voor het onderwijs zouden nog kunnen
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zijn: praktijkvoering, verzekeringen,
fotografie en juridische aspecten.
Via het evaluatieformulier konden we
na ieder college onze eigen perceptie kwijt en als alle 13 cursisten dat
doen, dan moet dat leiden tot goede
aanpassingen.

‘WAT WIL JE GAAN DOEN;
ALLEEN MAAR SPUITEN
OF MEER?’
Mijn ambitie is groot, maar wat ik doe,
wil ik goed doen. Om die reden zal ik
mij komend jaar met name richten op
de injectables, maar ik ben ook geïnteresseerd in PRP, laser en anti-aging.
Vitaal ouder worden omvat een boel.

‘EEN WAT BREDERE KIJK OP
ANTI-AGING, DENK EENS AAN
ORTHOMOLECULAIRE GENEESKUNDE, MAAKT HET VAKGEBIED BREDER, MAAR OOK
UITDAGENDER...?’
Ik ben altijd geïnteresseerd in meer
kennis en kunde, maar komende periode heb ik even genoeg aan het doen
van de opleiding, de praktijkstages,
mijn werk als bedrijfsarts en dat alles
in combinatie met de zorg voor mijn
gezin. Als ik het prikken naar tevredenheid onder de knie heb, dan kan
dat een volgende stap zijn.

Rubriek

Door Jani van Loghem

Samenvatting
Om een natuurlijk resultaat aan onze patiënten te kunnen bieden
is gedetailleerde kennis nodig van de anatomie van het gezicht
en hoe deze anatomie verandert in de tijd. Recente studies beschrijven
op diverse anatomische niveaus diverse leeftijdgerelateerde
veranderingen in het gezicht. Deze veranderingen vinden plaats
in de huid, de verschillende oppervlakkige vetcompartimenten,
de spieren, de ligamenten, het diepe vet en het skelet.

Anatomische veranderingen
bij de veroudering
van het gelaat; een
driedimensionaal proces
INTRODUCTIE
Studies die saccadische oogbewegingen in kaart brengen, laten zien dat als we
naar het gezicht van een persoon kijken, we een lange tijd besteden aan het kijken
naar de ogen. Daarna pas kijken we naar de mond en vervolgens de rest van het
gezicht.1 Tijdens dit scannen van het gezicht van deze persoon, registreren we
vele verschillende aspecten van de anatomie van die persoon.
En daardoor kunnen we binnen milliseconden een vrij nauwkeurige schatting
van iemands leeftijd maken. Als mens zijn we allemaal experts in het raden van
de leeftijd van onze medemensen. En daarom is het zo, dat als we onze patiënten
er echt jonger uit willen laten zien, we al die details die worden gescand in die
eerste observatie, moeten behandelen.
In de afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen in niet-chirurgische gezichtsverjonging geweest. Beschikbare producten en technieken zijn verbeterd in
veiligheid en werkzaamheid. Over het algemeen willen patiënten die verbetering
van hun uiterlijk wensen, een veilige, effectieve, minimaal invasieve behandeling,
met minimaal ongemak, duurzame resultaten, minimale hersteltijd en tegen
betaalbare tarieven.2 Rekening houdend met de wensen van de gemiddelde
hedendaagse patiënt, is het doel van een esthetische procedure, een natuurlijk,
subtiel resultaat waar tekenen van veroudering zijn verminderd, of idealiter zijn
teruggebracht naar een meer jeugdig moment in de tijd. In het verleden werd
een ‘bevroren’ uitstraling of werden ‘opgeblazen’ lippen beschouwd als goede
resultaten. Tegenwoordig is de gemiddelde patiënt op zoek naar een meer subtiel
en natuurgetrouw effect. En waar in het verleden cosmetisch artsen slechts op
lijntjes en rimpels jaagden, weten we nu dat een natuurlijke jeugdige uitstraling
afhankelijk is van vele belangrijke details die niet alleen aan de oppervlakte van
het gezicht te behandelen zijn. Vooral diepe correctie van volumeverlies
blijkt een meer natuurgetrouwe verjonging te kunnen geven.3
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En hoewel patiënten zich kunnen presenteren met een specifiek verzoek, zoals het vullen
van de nasolabiale plooi, blijft het de professionele plicht van de arts om zijn patiënt de best
mogelijke oplossing te adviseren die past bij de onderliggende hulpvraag: om zich beter te
voelen. Over het algemeen is de onderliggende hulpvraag van de patiënt die de cosmetisch
arts bezoekt niet het laten opvullen van een rimpel. De eigenlijke reden dat de patiënt in
de spreekkamer zit, is dat hij of zij zich beter wil voelen, of het nu is wanneer hij of zij in de
spiegel kijkt, of zich in sociale kringen begeeft. Dus het doel van de cosmetisch arts is om
iets aan de buitenzijde te doen, met een beoogd effect aan de binnenzijde; een verbetering
in de kwaliteit van leven van de patiënt. En dit vereist goed luisteren naar de patiënt, en nog
belangrijker, een getraind oog en een analytische beoordeling van het gezicht, waaronder
tekenen van veroudering.

VEROUDERING VAN HET GELAAT
In de jeugd bezitten de zachte weefsels van het gezicht een uniforme, ronde volheid. Het
gezicht bestaat uit verschillende afzonderlijke driedimensionale segmenten. Maar in de
jeugd zijn de afzonderlijke segmenten niet van elkaar te onderscheiden, omdat ze vloeiend
in elkaar overgaan. Echter, naarmate de veroudering vordert, wordt steeds duidelijker dat
de verschillende segmenten in het gezicht afzonderlijke componenten zijn.4 Vanwege
nieuwe inzichten in de anatomische verschillen tussen jonge en oude leeftijdsgroepen,
hebben we nu een meer diepgaand begrip van het verouderingsproces in het gezicht en
kunnen we onze patiënten een behandeling bieden die is gericht op specifieke anatomische
gebieden waar sprake is van statistisch significante verandering ten opzichte van de jongere
anatomie. Om een persoon er op een natuurlijke manier beter en jonger uit te laten zien,
kunnen we gebruik maken van de recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten in de manier
waarop de gezichtsanatomie verandert in de tijd en in de diverse weefsellagen. Deze kennis
stelt de cosmetisch arts in staat om de anatomische veranderingen die zijn veroorzaakt
door veroudering te herstellen en daarmee terug te keren naar een meer jeugdige situatie.
Hieronder worden voor de cosmetische geneeskunde relevante anatomische structuren
benoemd en, indien er gegevens over beschikbaar zijn, hoe deze structuren verouderen.

Epidermis en dermis
De epidermis verandert vooral wegens cumulatieve blootstelling ultraviolet licht. Dit
resulteert in symptomen als hyperpigmentatie, verdikking van de epidermis in het algemeen
en afvlakking van de basale laag.5 Verminderde basale cellaagactiviteit leidt tot uitdroging
van de opperhuid en verdikking van het stratum corneum. De epidermis is dan ook een
mogelijk doel voor een verjongende behandeling.
De veranderingen van de onderliggende dermis zijn vooral vermindering van
fibroblastactiviteit, resulterend in een reductie van voornamelijk collageen en elastine vezels,
maar ook de hoeveelheid glycosaminoglycanen, zoals hyaluronzuur. Dit resulteert op zijn
beurt in een dunnere, slappere dermis en verhoogde laxiteit van de huid. Door de verhoogde
laxiteit vermindert het vermogen van de huid om de onderliggende zachte weefsel, die
onderworpen zijn aan de zwaartekracht, op hun plaats te houden. Collageenvermindering
wordt versterkt na de menopauze. Deze en andere intrinsieke oorzaken zijn belangrijke
factoren die bijdragen tot laxiteit van de huid. Externe factoren (zoals schade door de zon
en roken) lijken een nog belangrijkere bijdrage te leveren aan de verslapping van de huid.
De dermis is dus een doelgebied voor gezichtsverjonging; collageenvorminginducerende
behandelmethoden zullen de capaciteit van de dermis vergroten om de onderliggende
zachte weefsels op hun oorspronkelijke anatomische positie te behouden. Verminderen van
de laxiteit van de huid zal het zakken van de zachte weefsels van het gezicht tegengaan.
Figuur 1. De oppervlakkige
vetcompartimenten van het gezicht
(uit ref 8).

De oppervlakkige vetcompartimenten van het gezicht
Het onderhuidse vet van het gezicht wordt opgedeeld in meerdere, onafhankelijke
anatomische compartimenten gescheiden door septae en ligamenten.6 De septae tussen
de vetcompartimenten bevatten ook belangrijke neurovasculaire structuren
en dus, als we naar het huidoppervlak kijken en de onderliggende grenzen
van de oppervlakkige vetcompartimenten identificeren, kunnen we diverse
onderliggende bloedvaten, venen en zenuwen identificeren.7
De vetcompartimenten van het gezicht zijn belangrijke anatomische structuren voor de veroudering; ze veranderen allemaal op hun eigen unieke,
maar voorspelbare manier. Een recente studie analyseerde hoe deze
individuele vetcompartimenten veranderen met de leeftijd.8 Over het
algemeen verliezen de vetcompartimenten van de bovenste en midden
gedeelten van het gezicht volume, bewegen ze met de zwaartekracht
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mee naar beneden en raken ze steeds verder van elkaar verwijderd. Sommige
vetcompartimenten zijn zeer mobiel, terwijl anderen zich in meer gefixeerde
gebieden in het gezicht bevinden. De gefixeerde zones in het gezicht worden
bepaald door de fixerende ligamenten. Het preauriculaire gebied bevat de
masseterische ligamenten die de huid via de masseter aan het periost verbinden
en het gebied rond de neus en het mandibulaire ligament verbinden op deze
plekken de huid met het periost. Tussen deze twee gefixeerde zones ligt een
mobiele zone, waar geen ligamenten het zachte weefsel met het periost
verbinden.9 Bij sommige vetcompartimenten is volumeverlies een prominent
teken van veroudering, terwijl andere vetcompartimenten geen volume verliezen,
of zelfs een volumetoename hebben. Waar volumeverlies duidelijker in het
bovenste en middelste deel van het gezicht, is volumetoename duidelijker in
het onderste gedeelte van het gezicht en de hals. Bepaalde vetcompartimenten
hebben een interne inferieure volumeverschuiving.
Het nasolabiale vetcompartiment bevindt zich onder de huid, direct lateraal van
de nasolabiale plooi en heeft het superficial muscular aponeurotic systeem (SMAS)
als diepe grens. Het onderste deel van de musculus zygomaticus major grenst
aan dit compartiment. Het ligament dat de m. orbicularis oculi met de ramus
infraorbitale verbindt (orbicularis retaining ligament, ORL), vertegenwoordigt
de superieure grens. Lateraal wordt het nasolabiale vetcompartiment
begrensd door het oppervlakkige suborbitale vetcompartiment (figuur 1), het
suborbicularis oculi vet (SOOF) en het mediale wangvetcompartiment (medial
cheek fat compartment). Caudaal grenst het nasolabiale vetcompartiment aan
het superieure jowl vetcompartiment. In Rohrich en Pessa’s originele methylane
blauwkleuring kadaverdissectiestudies, merkten ze op dat er weinig verschil
tussen de grootte van de nasolabiale vetcompartimenten bestaat tussen
verschillende leeftijdsgroepen. Gierloff en collega’s objectiveerden deze
waarneming in hun studie, waar ze contrastvloeistof in het nasolabiale vet
spoten en volgens een CT-scan uitvoerden om de precieze vorm te kunnen
waarnemen van het vetcompartiment. Gierloff toonde aan dat er verschillende
veranderingen zijn binnen het nasolabiale vetcompartiment tijdens het
verouderingsproces. De afstand tot de orbitale rand neemt toe. Dit komt door
verlenging van het orbicularis retaining ligament (ORL). Ook is er een interne
inferieure volumeverschuiving. Het bovenste derde deel van het nasolabiale
vetcompartiment verliest volume. Het middelste derde deel verandert niet
significant en het onderste derde deel van dit compartiment
neemt significant toe in volume (figuur 2).
De nasolabiale plooi is een zeer populair doelwit
voor de cosmetisch arts. Het is een discrete eenheid
met verschillende anatomische grenzen en is het
resultaat van mediale en caudale beweging van
het nasolabiale vetcompartiment dat lateraal is
gelegen van de plooi. Spiervezels van de SMAS
inserteren in de huid ter plaatse van de mediale
grens van het nasolabiale vetcompartiment.
Hierdoor wordt de medio-caudale migratie van
de wang gestopt, zodat ptosis van het vetcompartiment over de SMAS-insertie de nasolabiale plooi vormt.
Het doel voor de behandeling van de nasolabiale plooi
is idealiter de herpositionering van de vetcompartimenten
die in medio-caudale richting zijn gemigreerd.
Dit omvat het nasolabiale vet, maar ook malar vet dat zich
lateraal van het nasolabiale vet compartiment bevindt.

Malar vet is samengesteld uit drie afzonderlijke compartimenten:
het medial, midde, en lateral temporal cheek vet (figuur 1).6 Eén van deze
compartimenten, het medial cheek fat compartiment, ligt direct lateraal van
het nasolabiale vet compartiment, superieur aan jowl vet en de buccal
extension van het buccale vetcompartiment. Het compartiment wordt lateraal
begrensd door het medial cheek vetcompartiment. Diep aan het medial cheek
vetcompartiment ligt de SMAS en het daaronder gelegen diepe vet.
Ook het medial cheek vetcompartiment verandert met de tijd. Er is een
toename in de afstand tot de oogkas door verlenging van het orbicularis
retaining ligament (ORL) en er is een interne inferieure volumeverschuiving.

Het bovenste derde deel van het medial cheek
vetcompartiment verliest volume. Het middelste
derde deel verandert niet significant en het
onderste derde deel van dit compartiment neemt
significant toe in volume (figuur 2).8
Het middle cheek vetcompartiment ligt inferieur en
mediaal aan het laterale orbitale vetcompartiment
en lateraal van een vertikale lijn door de laterale
orbitale rand (figuur 1). De superieure grens is
het superior cheek septum, de mediale grens is
het medial cheek vetcompartiment. Het midden
van het middle cheek vetcompartiment overlapt
het buccale vet met uitzondering van de buccal
extension van het buccale vetcompartiment.
Het middle cheek vetcompartiment reikt niet
boven de superieure grens van de arcus van
het zygomaticum. Er zijn geen gegevens over
volumeverlies of interne herverdeling tijdens
het verouderen van dit vetcompartiment,
maar aangezien dit compartiment zich in de
geïdentificeerde mobiele zone van het gezicht
bevindt, kunnen we veronderstellen dat mediocaudale verplaatsing van dit compartiment een
teken van veroudering is.9

Figuur 2 (uit ref 8). Veroudering van de vetcompartimenten wordt gekenmerkt door
inferieure migratie van de midfacial vetcompartimenten, inferieure volumeverschuiving binnen
de compartimenten en deflatie en inferieure
migratie van de diepe vetcompartimenten, waardoor de inferieure migratie van medial cheek vet,
middle cheek vet en SOOF verergert.

De andere oppervlakkige vetcompartimenten
zijn niet onderzocht door de Gierloff groep,
met uitzondering van de buccal extension van
het buccale vetcompartiment. Deze uitbreiding
lijkt een discreet afzonderlijk compartiment
te zijn, gescheiden van het diepe buccale
vetcompartiment door een septum in de
paramaxillare ruimte. De oppervlakkige uitbreiding
van dit vetcompartiment grenst aan medial cheek
vet, het deep medial cheek vet, het middle cheek
vet en het jowl vet. De buccal extension van het
buccale vet verliest volume bij de veroudering.
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Twee onafhankelijke, overlappende vetcompartimenten ter plaatse van de
mandibula zijn de anatomische basis voor wat klinisch jowl vet genoemd wordt.
Jowl vet is het meest inferieure van de onderhuidse vetcompartimenten in het
gezicht, verdeeld in superior, inferior en submandibulair jowl vetcompartimenten.10 De onderkant van het gezicht wordt gekenmerkt door vetophoping en
mediocaudale migratie van zacht weefsel, wat resulteert in jowling (figuur 3).
Figuur 3. Jowl vetcompartimenten (uit ref 10).

Figuur 4. De diepe
vetcompartimenten
van het gezicht (uit ref 10)

De diepe vetcompartimenten van het gezicht
Diep vet bevindt zich onder de SMAS en op het periost. Over het algemeen
verliest diep vet volume met de leeftijd. (figuur4).
Het deep medial cheek vetcompartiment is belangrijk voor de jeugdige uitstraling van de mid-wang.11 Door injectie van volume in het deep medial cheek
vetcompartiment, of er net onder in de Ristow space, werd aangetoond dat
dit het gezicht kan verjongen en de nasolabiale plooi kan verminderen.11
Het deep medial cheek vetcompartiment toont deflatie en een inferieure
volumeverschuiving tijdens het verouderen.10 Dr Ristow identificeerde een
potentiële ruimte onder het deep medial cheek vetcompartiment, dat de
Ristow Space werd genoemd. Gierloff heeft deze ruimte ook gevonden, maar
identificeerde het als een driehoekig vetcompartiment, diep en mediaal gelegen
van het deep medial cheek vetcompartiment. Dit vetcompartiment vormt dus een
derde niveau van gezichtsvet. Het deep medial cheek vetcompartiment verliest
volume met de leeftijd. Volumebehandelingen worden daarom vaak gericht op
dit compartiment.
Twee diepe vetcompartimenten bevinden zich juist onder de orbicularis oculi
spier, lateraal van het deep medial cheek vetcompartiment, de mediale en
laterale suborbicularis oculi vetcompartimenten (SOOFs). Interessant is dat
de oppervlakkige en diepe delen van deze SOOFs worden verdeeld door een
potentiële ruimte die superieur wordt begrensd door het ORL en inferieur door
het malar ligament, ook wel het zygomatic ligament genoemd. Deze ruimte wordt
gebruikt als een glijvlak voor bewegingen van de zachte weefsels. De SOOFs
verouderen niet door volumeverlies, maar door inferieure migratie, doordat het
ORL verlengt tijdens het verouderingsproces.

Musculoligamentale veranderingen bij veroudering
Er is niet veel bekend over hoe precies de individuele spieren veranderen bij het
verouderingsproces. Er zijn twee basisideeën; als eerste kan worden gedacht
aan volumeverlies doordat spierlaxiteit voor atrofie zorgt. Dit kunnen we
bijvoorbeeld klinisch herkennen bij de kauwspieren (m. masseter en m. temporalis),
want in de praktijk worden deze gebieden vaak met volume behandeld. Het om
gekeerde komt ook voor, hyperkinetische veroudering van de spieren. Sommige
spieren krijgen een hogere tonus, mogelijk door verminderde afstand tussen
origo en insertie van de spier, wat op zijn beurt door botresorptie wordt
veroorzaakt. Dit resulteert in de praktijk in neurotoxineprocedures of
chirurgische resecties van de betreffende spieren.12

Laxiteit van de retaining ligaments.
Tijdens de veroudering verslapt de fixatie van het zachte weefsel aan het
periost. Het volumeverlies dat herkenbaar is in het midden van de wang wordt
grotendeels veroorzaakt door verplaatsing en atrofie van zacht weefsel
en atrofie van het skelet. De meer mobiele, minder gefixeerde gebieden
tussen de retaining ligaments ondergaan de meest prominente veranderingen bij de veroudering.

Omdat de retaining ligaments de weefsels relatief
verankeren, presenteren de gebieden tussen de
retaining ligaments zich als uitstulpingen en de insertie
van de retaining ligaments als plooien.4
De ligamenten die de spieren en vetcompartimenten
verbinden met het skelet, veranderen bij het verou
deringsproces. Het orbicularis retaining ligament (ORL)
is een cirkelvormig ligament dat van de orbitarand naar
de m. orbicularis oculi loopt. Dit ligament is de grens
tussen de intra- en extraorbitale gebieden. De ORL
ontstaat bij de anterieure cresta lacrimalis, boven de
oorsprong van de levator labii superioris bij de mediale
canthus en loopt verder langs de orbitarand waar het
lateraal overgaat in de laterale orbitale verdikking.
De kwaliteit van het ORL verandert van los en rekbaar,
dubbellaags membraan over het centrale deel van
de orbitarand, naar een stevig en ligamenteus deel
lateraal. Tijdens het verouderingsproces, verlengt het
mediale deel van de inferieure ORL en daardoor zullen
de diverse weefsels die met dit ligament verbonden
zijn (orbicularis oculi, het nasolabiale vetcompartiment,
het deep medial cheek vetcompartiment, de SOOFs
en het medial cheek vetcompartiment) zakken met
verlenging van de ORL.

De SMAS
Het superficiele musculo-aponeurotische systeem,
wat zich in essentie bevindt tussen het oppervlak
kige vet en het diepe vet is, net als de retaining
ligaments, minder onderhevig aan laxiteit dan de
vetcompartimenten. De SMAS vertoont bij de normale veroudering ptosis in het mobiele gedeelte van
het gelaat; 9 enerzijds door verhoogde laxiteit, en
anderzijds door deflatie van het dieper gelegen veten botweefsel.

Skelet veroudering
De weke delen wordt omgeven door de huid en
liggen op een skeletplatform. Dit platform verandert in
vorm en volume onder invloed van de zwaartekracht,
spiertrekkracht, veranderingen in botsamenstelling
en hormoonspiegels. Botresorptie speelt een
belangrijke rol en is vooral duidelijk na de menopauze,
waardoor verschillen in mannelijke versus vrouwelijke
aangezichtsbeenderen groter worden.
Figuur 5. Leeftijdsafhankelijke verschillen in
aangezichtsskelet. Links een CT schedel van een
vrouw tussen 20 en 40 jaar, rechts een CT schedel
van een vrouw van boven de 65 jaar (uit ref 11).

Het os frontale verandert. Wanneer we de twee CTafbeeldingen in figuur 5 vergelijken, kan men duidelijk
een verscherping van de crista frontale zien, die kan
bijdragen aan de skeletachtige uitstraling van het
gezicht die past bij veroudering.
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Ook is een progressieve concave vervorming klinisch waarneembaar, parallel aan
de wenkbrauwen. Deze klinische observaties worden echter nog niet ondersteund
door kwantificering.13
Uit een recente studie die periorbitale, midface en mandibulaire skeletgebieden
analyseerde, bleek dat er significante veranderingen in alle drie de onderzochte
gebieden. De orbita verandert dramatisch met de leeftijd. De afstand tussen de
cresta lacrimalis posterior en de zygomatico-frontale fusie lijn is een horizontale
as waarvan werd aangetoond langer te zijn in oudere leeftijdsgroepen. Ook de
afstand van deze as de supra- en infraorbitale rand bleek toe te nemen met de
Figuur 6. Schematische tekeningen van een
leeftijd. De botresorptie die hieraan ten grondslag ligt, bleek het meest significant
vrouwelijke schedel met overliggende
in de inferolaterale en superiomediale zijden van de orbita. Dit resulteert in een
soft tissue envelop bij jonge (links) en oudere leeftijd.
toename van het oppervlakte van de orbitale opening. Wanneer de supraorbitale
Merk op hoe de infraorbitale rand naar caudaal beweegt
rand omhoog beweegt, kan men zich voorstellen dat het ORL, dat aan de
en het onderste ooglid beïnvloedt. Merk ook op hoe
orbicularis oculi spier verbonden is, opwaarts meebeweegt. Dat zal resulteren in
de supraorbitale rand naar craniaal beweegt en
een verminderde afstand tussen de origo (de orbitarand) en de insertie (de huid)
bijdraagt aan de typische mediale A-frame deformity
van de orbicularis oculi spier. En daarom is het gemakkelijk te begrijpen dat dit
van het bovenste ooglid.15
het beeld kan geven van de wenkbrauw die over de orbitarand heen de oogkas in
valt. Ook het laterale vallen van het ooglid kan op deze manier worden uitgelegd,
evenals versterkte kraaienpootjes lateraal van de orbita. Doordat de afstand
tussen origo en insertie verkleint, zal de orbicularis oculi spier moeten contraheren om
de verminderde afstand tot de insertie te compenseren. Deze hyperkinetische staat kan
bijdragen aan periorbitale rhytiden.14 Ook de glabella toonde botresorptie, wat resulteert
in het verdiepen van glabellaire rimpels en een verdiepte glabellaire hoek.
De midface verandert ook op het skeletniveau. Vooral botresorptie van de maxilla bleek
significant te zijn rond het infraorbitale foramen en grenzend aan de piriforme apertuur.
Dit bleek uit de metingen naar het oppervlak van de piriforme apertuur, die significant toe
bleek te nemen met de leeftijd. Wanneer het benige platform van de maxilla naar een dieper
niveau verplaatst, is het gemakkelijk te begrijpen waarom de nasolabiale plooi dieper wordt
met de leeftijd, vooral bij de top van de plooi.14 Kijkend naar de maxilla onder de piriforme
apertuur, kunnen we een duidelijke vermindering zien van prominentia van de tandwortels.
Het platform waarop de bovenlip gelegen is, is langzaam aan het verdwijnen tijdens het
verouderingsproces en nu wordt het begrijpelijk dat de oude lip gemakkelijker van de
bovenkaak naar beneden kan glijden zonder te worden tegengehouden door de prominentia
van de tandwortels. En hiermee kan de langgerekte verschijning van de oudere lip deels
verklaard worden. Bovendien is de links-rechts afstand van het voorste deel van de maxilla
afgenomen. Dit draagt bij aan radiale liplijnen van de bovenlip, doordat de lip minder op
spanning wordt gehouden door het verminderde volume van het botweefsel.
Volumebehandelingen in de gebieden waar de botresorptie het meest prominent is, zullen
resulteren in de wederopbouw van het platform voor de erboven gelegen zachte weefsels
en daarmee kunnen ze gerepositioneerd worden op hun oorspronkelijke anatomische locaties.
Figuur 7. Lateraal aanzicht van de gevolgen van botresorptie op de soft-tissue envelope.
Merk op dat door verminderde maxillaire steun de neustip naar beneden beweegt. (uit ref 15).
De zygoma toont botresorptie op het niveau van de arcus en de orbita (figuur 7).
Dit resulteert in een verminderde ondersteuning voor de bovenliggende zachte
weefsels, wat bijdraagt aan de kraaienpootjes vanwege de deflatie van het
benige platform onder de huid.
De mandibula toont significante afname van ramus hoogte,
mandibulaire lengte en hoogte (figuur 8). Dit resulteert in
een significante toename van mandibulaire hoek, zonder
enige significante verandering in de bigonale breedte
(links-rechts afstand).
Zo’n significant verlies van skeletplatform ter plaatse
van de mandibulaire hoek zal de zachte weefsels van de
onderkaak anterieur laten glijden met de voorwaartse
migratie van de mandibulaire hoek. Deze beweging wordt
gestopt door het mandibulaire ligament dat de huid ver
bindt met de mandibula ter plaatse van de prejowl sulcus.
Botresorptie van de onderkaak draagt aldus bij tot jowling,
de marionetlijnen en de prejowl sulcus.14
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Figuur 8. Leeftijdsafhankelijke verschillen in
aangezichtsskelet, lateraal aanzicht. Links een
CT-schedel van een vrouw tussen 20 en 40 jaar,
rechts een CT-schedel van een vrouw van
boven de 65 jaar (uit ref 11).

DISCUSSIE
Veroudering is een driedimensionaal
proces dat zich afspeelt op alle ana
tomische niveaus en in alle weefsels.
Huidlaxiteit, vermindering van vet in
het bovenste en middelste gedeelte
van gezicht, toename van vet in het
onderste gedeelte van het gezicht en
de halsregio, mediocaudale migratie
van zachte weefsels, vermindering van
spiervolume, toename in spierspanning,
verlenging van retaining ligaments,
ptosis van de SMAS en de vermindering
van het skeletplatform dragen allen
bij aan het oudere voorkomen van een
persoon.

Biostimulatoire producten die neocollagenese induceren in de dermis kunnen de laxiteit
goed verminderen; door het nieuw gevormde netwerk van collageenvezels wordt zo
verstrakking van de huid gerealiseerd. Biostimulatoire producten hebben over het
algemeen een langere werkingsduur dan oppervlakkig geplaatste hyaluronzuurgels.16
Voor volumebehandelingen van het bovenste en middelste gedeelte van het gezicht
op de plaatsen waar het meeste volumeverlies is ontstaan, en het repositioneren
van de zachte weefsels naar een hoger gelegen niveau, wordt een product met een
hoge viscositeit vereist. Hoge viscositeit is noodzakelijk om het bovenliggende zachte
weefsel te liften. Bovendien zal van een hoogvisceus product minder volume nodig
zijn voor het liften dan een laagvisceus product. Daarnaast is een hoge elasiticiteit
nodig om te voorkomen dat het geïnjecteerde product zijn vorm verliest. Reductie van
spiervolume kan worden gecorrigeerd door sub- of supramusculair geplaatste fillers,
terwijl verhoging van spierspanning kan worden behandeld door neurotoxine-injecties.
Vetsurplus kan worden behandeld door het vet te verminderen met behandelingen
zoals liposuctie, cryolipolise, laserlipolyse, radiofrequentie, enz.

Er zijn diverse behandelmogelijkheden
om deze verschillende tekenen van
veroudering te corrigeren. Om de
epidermis functioneel en anatomisch
naar een jongere staat te brengen
kunnen topische middelen, chemische
peels, op licht en energie gebaseerde
apparaten, zoals lasers en IPL zeer
succesvol worden gebruikt. Veel
van deze toepassingen kunnen ook
een verjongend effect hebben op
de onderliggende dermis door de
collageen- en elastinesynthese te
verhogen. Hyaluronzuurfillers die
dermaal geplaatst worden kunnen
de hydrostatische druk verhogen en
daarmee de verslapping van de huid
verminderen.

Een grondige kennis van het verouderingsproces zal helpen om optimale resultaten
te behalen in de esthetische geneeskunde, en dat is waarom recente studies van zeer
grote waarde zijn bij het bereiken van optimale resultaten. Er blijven echter vragen
over waardoor verdere studies nodig zijn om verder en in meer detail te onderzoeken
hoe precies in het menselijk gezicht de anatomie verandert met de leeftijd. Eén van de
meest belangrijke inzichten is dat volumebehandelingen op een diep niveau de meest
natuurlijke verjongende resultaten geven,17 doordat volumeherstel onder de SMAS de
SMAS weer op spanning en naar boven kan brengen. Daarmee worden de ligamenten
en de oppervlakkige vetcompartimenten teruggebracht naar hun oorspronkelijke
anatomische positie, waardoor oppervlakkige plooien in de huid verminderen.
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Rubriek

LITERATUUR

Door Jan Aghina

Facial danger zones: Avoiding nerve injury in facial plastic surgery
Auteurs: Brooke R. Seckel en Anne Beard Greene
ISBN-10: 0942219597 isbn-12 978- 0942219593
Uitgever: Quality medical Pub
Uitgave: van januari 1994
Dit hele dunne boekje van 52 pagina’s, is door de de plastisch chirurg Seckel en de neurologe Greene
eerder geschreven als een fors uitgevallen samenvatting dan als een echt boek.
Het bevat zeer gedetailleerde instructieve tekeningen van de anatomie van het gezicht, begeleid
door korte teksten. Er worden zeven gebieden die goed afgrensbaar zijn onderscheiden. Deze zijn belangrijk
om niet alleen zenuwen, maar ook om vaten te vermijden bij cosmetische ingrepen aan het aangezicht.
Die gebieden worden zeer helder aangegeven en de tekening met alle zeven gebieden zou
iedere cosmetisch arts dagelijks op het netvlies dienen te hebben.

De nieuwe grens in medische huidverbetering
Dermatoloog dr. Zein Obagi uit Beverly Hills is een kracht om rekening mee te houden. Hij is al meer dan 25 jaar een
uitgesproken pionier op het gebied van huidverzorging en huidverbetering. In 1983 introduceerde hij het concept van de
gezonde huid en sindsdien is hij zijn aanpak en het concept, met inbegrip van de ZO® Skin Health Circle™, continu aan het
verﬁjnen. In 2007 introduceerde hij het inmiddels wereldwijd succesvolle ZO® Skin Health by Zein Obagi, MD, een lijn van luxe
en zeer werkzame cosmeceuticals en is nu klaar om de volgende generatie van professionele, medische, huidverbeterende
producten en behandelingen te lanceren. Deze multistep aanpak is gericht op behandeling van rimpels, vlekken, vergrote
poriën en zonbeschadiging, door de huid gezond te maken, waardoor deze resistenter wordt voor leeftijdgerelateerde
veranderingen. ZO® Medical by Zein Obagi, MD wordt uitsluitend verspreid via artsen en huidtherapeuten.

Dr. Zein E. Obagi, dermatoloog

Dr. Obagi is in juni 2013 in Nederland om ZO Medical aan u te introduceren.

T +31 (0)413 820206 I www.jc-imp.nl E info@jc-imp.nl
Exclusief distributeur voor ZO Medical, ZO Skin Health, Obagi Medical en Colorescience PRO in de Benelux.
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bo heeft de
schoonheid
van Stylage

®

bo brengt Stylage®: de unieke filler
het enige hyaluronzuur
met anti-oxidant Mannitol:
direct zichtbaar effect, geen
degradatie van ingespoten
hyaluronzuur, minimale
downtime
met unieke IPN technologie
voor een werkelijk lange termijn
effect
korte glazen spuit voor
maximale controle

Maak de wereld een stukje mooier
www.bo-esthetics.com

Rubriek OPLEIDINGEN
Rubriek
COSMETISCHE CASUÏSTIEK

Door Jan Aghina

De opleiding is va

Opleidingsplaats is zorgenkind

De eind februari 2013 gestarte opleiding voor cosmetisch arts heeft als opzet een gedegen
theoretische en praktische vorming te geven aan artsen die werkzaam (willen) zijn in dit vakgebied.
Daarnaast is de opleiding een van de noodzakelijke eisen om te komen tot een profielerkenning.
Sindy Messack is voorzitter van de onderwijscommissie.

LASERVISION

Op 25 februari jl. startte in aanwezigheid van bijna het voltallige NVCG-bestuur
een gemêleerd gezelschap van 13 artsen met de basismodule van de opleiding
cosmetische geneeskunde. De voorzitter van de NVCG-commissie Opleidingen
Sindy Messack kijkt met voldoening terug op deze mijlpaal.
Dat de eerste module van de opleiding cosmetische geneeskunde is gegeven, stelt
de voorzitter van NVCG-commissie Opleidingen tot tevredenheid. Het is na jaren
van discussie toch nog zeer snel gegaan. Tijdens het Monaco-congres 2012 werd
de eerste vergadering van de nieuw opgerichtte onderwijs commissie belegd en
daags na het congres 2013 werd het examen over de eerste module afgenomen.
Het was een bezig jaar voor de commissie. Na het vaststellen van het gehele curriculum werden de modules ingevuld. Vervolgens werden er verantwoordelijken
benoemd voor iedere module en begon de zoektocht naar de juiste sprekers voor
alle deelonderwerpen. Een moeizaam punt bleek op het laatst op te dagen: “de
ideale dagindeling voor de module, bleek verregaand aangepast te moeten aan
de beschikbaarheid van de sprekers, zonder de logische opbouw van de lesstof
geweld aan te doen”, zegt Sindy en ze kijkt erbij alsof het inderdaad slapeloze
nachten heeft opgeleverd. Nu na de eerste module heeft ze geconstateerd dat
“we een mooie basis hebben neergezet, maar dat de sprekers nog wat beter dienen aan te sluiten aan de specifieke behoeften van de cosmetische geneeskunde.
De hoofdzaken in ons vakgebied kunnen elders bijzaken zijn en andersom. Daar
moeten we als onderwijscommissie nog beter op sturen en de docenten nadrukkelijker op aansturen”.

PROFIELERKENNING
De opleiding is ook een vereiste om in aanmerking te kunnen komen voor een profielerkenning door het College Geneeskundige Specialismen (CGS) van de KNMG.
Om te kunnen komen tot de inhoud van de opleiding dient er consensus te bestaan over het wetenschappelijk domein van het vakgebied cosmetische geneeskunde. Wordt dat te smal gedefinieerd, zijn er vragen over de volwaardigheid van
het vak, wordt het te breed gedefinieerd, is er sprake van een overlap met vele
(para-) medische beroepsbeoefenaren. Binnen de NSEG i.o. (Nederlandse Stichting
voor Esthetische Geneeskunde, het nieuwe specialisme-overstijgende samenwerkingsverband tussen beroepsverenigingen van de dermatologen, plastisch
chirurgen, KNO-artsen, kaakchirurgen, oogartsen en de cosmetisch artsen) wordt
nader gesproken over de domeinen en de onderlinge verhoudingen, ook daar is
Sindy namens de NVCG aanwezig als voorzitter van de onderwijscommissie.
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Bij de opzet van het curriculum en de organisatiestructuur daar omheen (hetgeen onder
andere resulteerde in de oprichting van de
NSEG) hebben we gebruik kunnen maken van
de ervaring van andere recent gestartte oplei
dingen, zoals de flebologie, de verslavingsartsen
en de eerste hulpartsen. Een aantal inhoudelijke keuzes blijven altijd moeilijk: “Zetten we
alle theorie achter elkaar en wordt daarna pas
gestart met de praktijk, of bouwen we het
onderwijs modulair op?”. Om de beginnende
artsen in opleiding zo efficiënt mogelijk de
theorie in de praktijk te laten toepassen heb
ben we gekozen voor de laatste optie. Daarbij
blijkt het nu toch moeilijk voor de enthousiaste artsen om een werkplek bij een kliniek te
vinden om zich in dit mooie vak te bekwamen.
“Opleidingsklinieken dienen voldoende werk
te hebben, ze moeten gevisiteerd en gecertificeerd worden en onmisbaar is een aantoonbaar ervaren cosmetisch arts / specialist die
als (praktijkstage-)opleider wil fungeren; die
combinatie is slechts mondjesmaat voorhanden.
Opleidingsplaatsen en praktijkstages zijn mijn
echte zorgkinderen”, zegt Sindy.

PRIORITEIT 1
De NVCG-opleiding is niet de enige weg naar
theoretische kennis en praktische ervaring, maar
wil dat wel worden. Een enkele kliniek verzorgt
een eigen opleiding voor beginnende cosmetische artsen, aanbieders van cosmetische middelen geven dagcurussen die worden afgesloten
met een certificate of attendance, collega’s in
binnen- en buitenland zijn soms bereid om voor
aanzienlijke bedragen nieuwe collegae op te
leiden. “Daar hebben we wel problemen mee.”

an start

“Binnen de NVCG en de NSEG i.o. zijn we het erover eens dat een landelijke
erkende opleiding voor cosmetisch artsen prioriteit nummer 1 moet zijn.
Dat is wellicht een zware weg, maar wel de enige weg naar erkenning van onze
beroepsgroep! Daar wordt nu conform de eisen van de Inspectie en de KNMG
één lijn in getrokken. De samenwerking met aanpalende specialisten is daartoe
een noodzaak en een verrijking”. Het is een unieke kans om de cosmetische
geneeskunde een plek te geven en op de kaart te zetten. Daarin lopen we
als Nederland internationaal voorop! Daar mogen we trots op zijn.
Begin mei start de Module Injectables als tweede stap in de tweejarige opleiding.
“Hiervoor heeft Jani van Loghem, verantwoordelijk voor deze module,
gerenommeerde sprekers uit het binnen- en buitenland aangetrokken.
Het is een mooi compleet programma geworden, interessant
en leerzaam voor zowel minder als meer ervaren leden
van de NVCG”.
Voor meer informatie over de inhoud van de opleiding
en de sprekers kunt u terecht bij het secretariaat
van de NVCG. Zie ook pagina 22.

Sindy Messack
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Rubriek CURSUSSEN
COSMETISCHE CASUÏSTIEK
Rubriek

Door Joanny Landaeta

Master Course
Anatomy
Op zaterdag 23 februari 2013 vond de tweede editie plaats van de
‘Master Course Anatomy’ van Merz Aesthetics in het Universitair Ziekenhuis te Luik.
Toen ik diezelfde week via een e-mail van Merz Aesthetics op de hoogte werd gebracht
over de cursus, spraken de cadaversessions en de aanwezigheid van internationale sprekers
mij het meeste aan. Omdat ik nieuw ben in het vak, kon ik deze gelegenheid niet voorbij
laten gaan en besloot me op het laatste moment (de avond ervoor) op te geven.
Het bleek achteraf een zeer goede keuze te zijn, niet alleen vanwege de inhoud van het
programma, maar ook, en mijns inziens niet minder belangrijk, voor het opbouwen van een
netwerk binnen de cosmetische geneeskunde.
Een van de onderdelen van het programma was een lezing over ‘How to Create Beauty
Through Anatomy’ door Dr. Humzah, plastisch chirurg uit de UK. Hij vertelde o.a. over hoe
mensen naar gezichten kijken, wat het meest opvalt in de gezichtscontouren en de veranderingen in de anatomie met het ouder worden.

Zijn boodschap: “Making beauty is like making a building”.
Dr. David Funt, plastisch chirurg uit New York sprak over de mogelijke complicaties van
fillers, afhankelijk van de plaats en snelheid van de injectie, en hoe en wanneer deze te
behandelen. Er werd ook kort gesproken over het ontstaan van biofilm en de behandeling
ervan. Dr. Funt is tevens geïnteresseerd in de complicaties die in ons land voorkomen om op
deze manier in de toekomst een nog veiliger cosmetische geneeskunde te bewerkstelligen.
De titel van zijn presentatie luidde: Adverse Event, Etiologie, Avoidance & Treatment.

Zijn boodschap: “fillers langzaam inspuiten”.
Last but not least, het hoogtepunt van het middagprogramma, de Cadaver Sessions, waar
we met lijken in het anatomie laboratorium een opfriscursus hebben gehad over de oppervlakkige en diepe lagen van het aangezicht en de hand. We zagen in real life de vetcompartimenten, de verschillende spiergroepen, de gevaarlijke zones en het verloop van
zenuwen en arterieën. Onze kennis werd getest met het stellen van prikkelende vragen
over wat we zagen.
Al met al was het een leerzame cursus. Het heeft mij nog enthousiaster gemaakt voor
het verrichten van cosmetische behandelingen. Het is mooi om te zien met hoeveel deskundigheid, zorgvuldigheid en perfectie men wil werken aan een veilige cosmetische geneeskundige zorg.
In de toekomst zou ik meer van deze soort cursussen willen bijwonen,
ze zijn zeer nuttig voor de praktijk.
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Ali Pirayesh

Grote belangstelling voor anatomische details op de Luikse snijzaal
Foto’s: Josine Bolenius - MERZ AESTHETICS
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Rubriek

WETENSCHAPPELIJK

Door Pelle P. de Koning + Nienke C.C. Vulink

Body Dysmorphic Disorder

Een ziekelijke preoccupatie met het uiterlijk

Beide auteurs zijn werkzaam als psychiater bij de zorglijn angststoornissen
van de divisie psychiatrie van het AMC te Amsterdam. p.p.dekoning@amc.nl

Samenvatting
Body Dysmorphic Disorder (BDD) is een stoornis in de lichaamsbeleving waarbij
er een overmatige bezorgdheid over het uiterlijk bestaat met een vaak hoge mate
van lijdensdruk, veelvuldig checkgedrag en (sociale) vermijding.
BDD is een ernstige, psychiatrische aandoening en komt vaak voor op de afdelingen
plastische chirurgie en dermatologie, echter wordt de diagnose als zodanig
vaak niet herkend door somatisch specialisten.

INLEIDING
Patiënt A, een vrouw van 20 jaar, meldt zich op het spreekuur met klachten van
somberheid, en een preoccupatie met de vorm van haar neus, die zij asymmetrisch
vindt. Deze klachten bestaan sinds 4 jaar. Twee jaar geleden heeft zij een plastisch chirurgische neuscorrectie ondergaan ter verbetering van een toentertijd
zeer lichte asymmetrie van de neus. Nadien blijft patiënte echter ontevreden over
het resultaat en wenst zij een nieuwe correctieve ingreep. Verscheidene plastisch
chirurgen die zij bezoekt, geven allen aan geen asymmetrie meer te constateren
en haar neus niet esthetisch te kunnen verbeteren. Na herhaaldelijk advies van
verschillende geconsulteerde plastisch chirurgen gaat zij uiteindelijk toch akkoord
met een verwijzing naar onze afdeling psychiatrie ter diagnostiek en eventuele
behandeling van mogelijke BDD.
Patiënte geeft bij de psychiater aan tot wel 40x per dag in de spiegel of spiegelende
oppervlakten (auto en winkelruiten) te kijken naar haar neus. Zij voelt meerdere
keren per dag aan haar neus en vergelijkt haar eigen neus met die van ‘celebrities’
in tijdschriften en tv of met mensen op straat. Ook vraagt ze meerdere keren per
dag geruststelling aan haar vriend of ouders en vermijdt zij het om mensen recht
aan te kijken zodat deze de vermeende asymmetrie van haar neus niet zal opvallen.
Ten gevolge van bovenstaande klachten is zij somber, vermijdt in toenemende mate
sociale activiteiten en is niet meer in staat haar werkzaamheden als verkoopster in
een kledingwinkel vol te houden.
Deze casus beschrijft een patiënte met een overmatige bezorgdheid over het
uiterlijk zonder een duidelijk defect, wat leidt tot beperkingen in het functioneren.
Deze aandoening heet Body Dysmorphic Disorder (BDD), of stoornis in de lichaamsbeleving. Omdat er in de afgelopen jaren steeds meer bekend is geworden over de
prevalentie, diagnostiek, neurobiologische achtergrond en behandeling, willen wij
deze inzichten in het volgende artikel bespreken.

FENOMENOLOGIE
BDD is een psychiatrische aandoening, waarbij het centrale symptoom de overmatige preoccupatie met een niet bestaande of beperkte afwijking van het uiterlijk
is. Dit betreft vaak de neus, huid of het haar, maar in principe kan het om ieder
lichaamsdeel gaan, of het gehele uiterlijk. Deze gedachten kunnen obsessief zijn,
waarbij de patiënt inzicht behoudt in het overdreven karakter van zijn gedachten
of kunnen de vorm aannemen van een waan, waarbij het inzicht verloren gaat en
de patiënt dus psychotisch is. Een mannelijke patiënt had bijvoorbeeld al 15 jaar
niet meer in de spiegel gekeken uit angst voor confrontatie met zijn vermeende
misvormde hoofd. Als behandelaar zit je dan tegenover een aantrekkelijk uitziende
jongeman die met een grote mate van gespannenheid de weerspiegeling in het
raam van je werkkamer probeert te ontwijken.
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Uit onderzoek blijkt dat tweederde van alle patiënten
betrekkingideeën heeft en meer dan de helft van de
patiënten is gedurende een bepaalde periode van
de aandoening psychotisch geweest.
Negentig procent van de patiënten controleert in de
spiegel, camoufleert en krabt overmatig aan onregelmatigheden van de huid (skin-picking). Zij zijn vaak sociaal
geïsoleerd; de helft heeft suïcidale ideaties, en eenderde
heeft een suïcide poging gedaan. Een Zweedse studie
bij vrouwen die borstvergrotende operaties lieten doen,
toonde een driemaal verhoogd risico op suïcide. Verder
is er bij BDD veel co-morbiditeit met depressie (31-93%),
sociale fobie (11-43%), middelen misbruik (40%), en een
obsessieve-compulsieve stoornis (OCS, 34-39%).
Enrico Morselli (1852-1929) introduceerde de diagnose
BDD voor het eerst in 1891 onder de term dysmorphophobia. Het is vermeldenswaard dat de eerste beschrijvingen
van de aandoening kort na de ontdekking van de fotografie in 1840 hun intrede deden in de psychiatrie. Patiënten
waren hierdoor in staat zich te vergelijken met anderen
zoals filmsterren. Nadien werd de stoornis ook bekend
als: ‘dermatologic hypochondriasis, psychosis of ugliness,
madness of introspection, hypochondria of beauty’ en
nog vele andere synoniemen.
Het kernprobleem van BDD is echter niet alleen de vermeende uiterlijke onvolkomenheid zelf, maar vooral de
‘selectieve aandacht’ waarmee patiënten deze onvolkomenheid beschouwen. Selectieve aandacht voor uiterlijke
onvolkomenheden leidt over het algemeen echter tot
een algemeen negatiever zelfbeeld.
Vanuit verschillende studies is gebleken dat de mens de
neiging heeft om te focussen op uiterlijke onregelmatigheden of oneffenheden. Kijk 10 minuten intensief naar je
eigen gezicht in de spiegel en verscheidene, zo niet alle
onregelmatigheden zijn je opgevallen met als gevolg een
wat lager zelfbeeld dan voor het kijken in de spiegel. Door
hun selectieve aandacht zijn BDD-patiënten de gehele
dag door bezig met denken aan, kijken naar of voelen aan
hun (vermeende) lichamelijke onvolkomenheid. Dit leidt
vervolgens logischerwijs tot een negatiever zelfbeeld
met een toename van gedachten over eigen lelijkheid
en sociale afkeuring. Hierdoor ontstaan gevoelens van
schaamte, angst en somberheid en gaan veel BDD-patiënten confrontatie met het uiterlijk geheel uit de weg
door spiegels en sociale contacten te vermijden. Andere
BDD-patiënten hebben juist de neiging compulsief het
uiterlijk te controleren of te verfraaien door make-up
rituelen, skin picking of cosmetische ingrepen. (zie fig 1 ).
Ondanks de kortdurende spanningsvermindering geven de
vermijding en BDD-gedragingen de patiënt keer op keer
de bewuste en onbewuste boodschap dat het defect reëel
en ernstig is. Al met al ontstaat er daardoor een vicieuze cirkel met een verdere versterking van de selectieve
aandacht op het vermeende defect.

Persoonlijkheid:
perfectionistisch
controle behoeftig

BDD GEDRAG
spiegels kijken
voelen
defect camoufleren
bevestiging vragen
vergelijken

Fig 1.
BDD-verklaringsmodel

Genetische
factoren

Omgevings
factoren:
b.v. gepest zijn

Selectieve aandacht voor
lichaamskenmerken

Negatieve gedachten en
opvattingen over uiterlijk

VERMIJDING

Schaamte, walging,
somberheid en angst

PREVALENTIE EN DIAGNOSTIEK
BDD wordt geschaard onder de obsessieve-compulsieve spectrumstoornissen
samen met bijvoorbeeld hypochondrie en anorexia nervosa. De prevalentie van
BDD in Nederland is ongeveer 1%.; in een populatie bestaande uit studenten ligt
de prevalentie hoger, variërend tussen de 4 en 28 procent. Er is geen verschil in
het voorkomen van BDD tussen mannen en vrouwen. Eenvijfde van de patiënten
met BDD heeft een opleiding of beroep in kunst of ontwerpen, wat kan duiden
op een bijzondere esthetische bekommernis.
Hoewel BDD een psychiatrische stoornis is, melden patiënten zich bijna uitslui
tend aan op verschillende somatische afdelingen. Uit een door onze groep verricht
onderzoek naar het voorkomen van BDD op de polikliniek plastische chirurgie van
een academisch ziekenhuis bleek dat 3.2% van alle nieuwe patiënten die zich daar
aanmelden voor behandeling, voldoet aan de criteria van BDD. In een Nederlandse privékliniek ligt dat getal zelfs op 9%. Op de afdeling dermatologie van een
academisch centrum is het 8.5% en 10% op de afdeling mond-, kaak- en aange
zichtschirurgie van twee academische centra. Internationaal vergelijkende
studies laten vergelijkbare getallen zien.
Het is daarom uitermate belangrijk dat andere somatisch medisch specialisten
het ziektebeeld herkennen.
Ter ondersteuning van de diagnostiek in de somatiek bestaan er verschillende
BDD-screeners welke op zeer snelle en eenvoudige wijze een goede inschatting
kunnen maken van de aanwezigheid van BDD zoals bijvoorbeeld de BDDQ (Body
Dysmorphic Disorder Questionnaire).
Het belangrijkste criterium van BDD blijft de discrepantie tussen de ernst van
het lichamelijk defect en de mate van bezorgdheid over dit defect. Ook moet
deze bezorgdheid leiden tot beperkingen in het functioneren (DSM-IV, APA 1994).
Niet alleen wordt de diagnose veelal gemist, omdat deze niet herkend wordt,
maar ook omdat patiënten er niet over spreken uit schaamte.

ETIOLOGIE
De neurobiologische achtergrond van BDD is tot nu toe nog onduidelijk.
Er zijn aanwijzingen voor de betrokkenheid van zowel het serotonerge als het
dopamininerge systeem bij BDD. De belangrijkste aanwijzing voor de betrokkenheid van serotonine is de effectieve werking van serotonineheropnameremmers
(SSRIs) bij patiënten met BDD. Het dopaminerge systeem lijkt met name betrokken bij de waanachtige vorm van BDD.

BEHANDELING
De meeste BDD-patiënten zoeken een somatische behandeling (via de
dermatoloog, plastisch chirurg, cosmetisch arts of KNO-arts) en geen psychiatrische behandeling voor hun klachten. Van al deze somatisch behandelde
BDD-patiënten is 75% nadien echter ontevreden en gaat op zoek naar een
nieuwe somatisch correctieve behandeling.
De medicamenteuze behandeling van BDD bestaat uit SSRI’s of clomipramine,
welke bij onvoldoende effect gecombineerd kunnen worden met een atypisch
antipsychoticum. Alleen SSRI’s in hoge dosering zijn effectief gebleken bij BDD.
Zowel waanachtige als niet waanachtige patiënten hebben een even grote kans
te reageren op SSRIs; wel is het zo dat een mindere mate van waanachtigheid
samenvalt met een grotere kans te reageren op SSRIs.

Naast medicamenteuze behandeling zijn cognitieve
gedragstherapie, bestaande uit exposure, respons pre
ventie, en cognitieve herstructurering ook effectief gebleken. In de succesvolle intensieve BDD-groepsbehandeling van het AMC wordt daarbij gewerkt volgens het
volgende BDD-verklaringsmodel geënt op de ‘overmatige
selectieve aandacht’.
Het doorbreken van de vermijding en BDD-gedragingen
staat centraal in de behandeling van BDD. Het doel is
niet zozeer het eigen vermeende defect toch mooi gaan
vinden, maar het leren controleren van de aandacht
(weg van het vermeende defect), zodat de vicieuze cirkel
doorbroken raakt en als gevolg daarvan de negatieve
cognities en emoties zullen gaan afnemen. De gespecialiseerde BDD-groepsbehandeling binnen het AMC bevat
naast deze cognitieve gedragselementen nog de onderdelen aandachttraining (psychomotore therapie, PMT),
alsmede begeleide spiegelexposure voor een positievere
lichaamsbeleving. Een door onze groep verrichte effectiviteitsstudie naar deze behandeling toont een sterke
mate van werkzaamheid aan (Molenaar, submitted).
Prof. Damiaan Denys en Dr. Nienke Vulink, beide werkzaam in het AMC, hebben1 jaar geleden het eerste
Nederlandstalige handboek voor BDD geschreven.
Concluderend is BDD een ernstige, psychiatrische
aandoening, en patiënten met BDD melden zich vooral
aan met hun ingebeelde defect van het uiterlijk voor
behandeling op de afdelingen plastische chirurgie en dermatologie. Omdat voor BDD goede medicamenteuze en
psychotherapeutische behandelingen beschikbaar zijn,
is het belangrijk dat de aandoening vroegtijdig wordt
herkend en patiënten adequaat verwezen worden voor
verdere psychiatrische behandeling.

Tips voor verwijzing naar de psychiater

Hoe de patiënt gemotiveerd te krijgen voor een bezoek aan
de psychiater terwijl deze absoluut de oplossing van zijn
problemen ziet in een (hernieuwde) correctieve ingreep?

1 	Belang van de adequate herkenning van BDD.
	Dit wordt meestal ingeluid door de opvallende
	discrepantie tussen het geringe of vermeende uiterlijke defect en de hevige lijdensdruk van patiënt.
	Ook persisterende ontevredenheid of het verspringen van het focus na correctieve interventies zijn
aanwijzingen voor de aanwezigheid van BDD.
	De afname van een BDD-screener (BDDQ) kan de
somatisch specialist ondersteunen in zijn
verdere diagnostiek.
2 	Het erkennen van de lijdensdruk van de patiënt
die reëel en veelal ernstig is.
3 	De patiënt vanuit de eigen expertise duidelijk
maken dat een correctieve ingreep geen oplossing
van zijn/haar lijdensdruk zal zijn.
4 	Psychoeducatie over BDD met behulp van het
BDD-verklaringsmodel.
5 	Leg uit dat de hevige lijdensdruk centraal staat
	en deze door middel van gespecialiseerde psychiatrische behandeling uitstekend te verhelpen is.
Toch blijft de verwijzing naar de psychiater door stigmatisering en de behoefte van de patiënt aan snelle correcties een moeizaam proces. Echter, om de vicieuze cirkel
van het lijden vroegtijdig te kunnen doorbreken, zal het
voor somatisch artsen zeer nuttig zijn zich het BDD-verklaringsmodel eigen te maken ter adequate diagnostiek
en eventuele verwijzing bij verdenking van BDD.
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VERENIGINGSNIEUWS

DE NVCG HEEFT IN 2013 DE VOLGENDE NIEUWE LEDEN MOGEN VERWELKOMEN:
Drs. N. Adamo | huisarts, woonplaats Westervoort,
werkzaam bij De Linie 3a te Doesburg
Dr. J.C.F.M. Aghina

|

arts, woonplaats IJsselstein

Drs. R. Barkhuysen | mond-, kaak- en aangezichtschirurg, woonplaats Riemst (België), St. Anna Ziekenhuis
te Geldrop (Nederland)

Drs. M.M. Korevaar | bedrijfsarts, woonplaats Baarn,
werkzaam als bedrijfsarts bij Beter, cosmetisch arts
in opleiding bij Dameto Clinic
Drs. J.C. Landaeta

|

huisarts, woonplaats Eindhoven

Drs. A.C.D. van Loenen

|

huisarts, woonplaats Bloemendaal

Drs. F.W. ten Broek

|

kaakchirurg, woonplaats Den Haag

Dr. R. Mooren | kaakchirurg, woonplaats Velp,
werkzaam bij Slingeland Ziekenhuis Doetinchem

Drs. C. Demmendal

|

arts, woonplaats Rotterdam

Drs. R.G. Razmjou

Drs. J.H.C. van Hellenberg Hubar
woonplaats Rotterdam

|

arts,

Drs. R.W.A. Jacobs | huisarts, woonplaats Drimmelen,
werkzaam bij Oranje Klinieken vestiging Geertruidenberg
(Kleine chirurgie & Injectables) en Huisartsenpraktijk
Jacobs, Lammers & Smits te Geertruidenberg

|

Drs. Ch. Reijmer
Drs. I. Savic

|

|

Drs. K. Kiewiet de Jonge | arts, woonplaats Noordwijk,
werkzaam bij Kiewiet de Jonge Kliniek in Noordwijk
en Rotterdam

Drs. S.R.Tjon

arts, woonplaats Reeuwijk

arts, woonplaats Leiden

Drs. G.M.T. Snick
Drs. A. Szajek

huisarts, woonplaats Rhoon

arts, woonplaats Leeuwarden

Drs. R.R.T. Slot

Drs. S.R. Janmohamed | arts, woonplaats Rotterdam,
werkzaam bij CosmoDermic

|

|

arts, woonplaats Grijpskerke

huisarts, woonplaats Heverlee, België

Drs. O.I. Stanisor

|

|
|

arts, woonplaats Amstelveen

huisarts, woonplaats Delft

Drs. M.J.W. Vroomen | huisarts, woonplaats Kerkrade,
werkzaam bij SkinKlinnik te Kerkrade

OPLEIDING COSMETISCHE GENEESKUNDE 2013-2015
Theoretisch gedeelte

Module

Studiedag

Toetsdag

iedere maandag in de periode: 			

Module Injectables

1 dag per week in de periode:

13 dagen			
22 dagen
6 mei t/m 2 september 2013
9 en 16 september 2013
23 september 2013
week 40 2013 t/m week 11 2014

m.u.v. 20 mei (2e Pinksterdag) en			
week 29 t/m week 32 2013 (vakantie) 			
Module
Cosmetische Dermatologie

Praktijkstages

m.u.v. week 52 2013
week 1 2014

7 dagen			
9 dagen
17 maart t/m 5 mei 2014
12 mei 2014
19 mei 2014
week 22 t/m week 34 2014

m.u.v. 21 april 2014 (Pasen)			
				

m.u.v. week 29 t/m week 32 2014

Module Licht, Laser en EBD

8 dagen
week 42 t/m week 49 2014

Module
Basiskennis Esthetische
(Plastische) Chirurgie

5 dagen			
25 augustus t/m 22 september 2014
29 september 2014
6 oktober 2014

(vakantie)

3 dagen			
7 dagen
8 december t/m 22 december 2014
5 januari 2015
12 januari 2015
week 4 t/m week 10 2015
Wijzigingen voorbehouden

Alle modules staan open voor de leden van de NVCG. Inschrijven voor deelname is per module mogelijk
bij het secretariaat van de vereniging. Het afleggen van de toets is verplicht voor degenen die de opleiding volgen.
Alle theorie wordt in principe gegeven in Hotel Jan Tabak te Bussum.
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NVCG_AGENDA
W = WORKSHOP

C = CONGRES

LV = LEDENVERGADERING

L B = LEDENBIJEENKOMST

Mei 2013
W Teosyal Redensity II

21 mei

Linschoten

www.teosyal.nl

W BlooMedical, laser

29 mei

Breda

www.bloomedical.com

29 mei

Ankeveen

www.bo-esthetics.com

ECT
‘CORR
REN
ENTE
M
U
DOC
OOGT
VERH
T’
LITEI
A
W
UW K

W Bo Esthetics,
Mixto Co2 laser

Juni 2013			
LV ALV NVCG

4 juni

Nieuwegein

www.nvcg.nl

W Teosyal Global Action

6 juni

Linschoten

www.teosyal.nl

W Teosyal Ultimate

10 juni

Linschoten

www.teosyal.nl

W Merz Aesthetics

11 juni

Zwolle

www.merzaesthetics.com

W Laservision

12 juni

Nieuwleusen

www.laservision.nl

W Laservision

17 juni

Nieuwleusen

www.laservision.nl

W Obagi, ZO Medical

1 juli

Veghel

www.obagi.nl

W Teosyal Redensity II

8 juli

Linschoten

www.teosyal.nl

27 juli

Singapore

www.imcas.com

Juli 2013
C

IMCAS Asia

			

September 2013		

W BlooMedical, laser

5 september

Breda

www.bloomedical.com

LV ALV NVCG

10 september

Nieuwegein

www.nvcg.nl

12 september

Singapore

www.aestheticsasia.com

12 september

Ankeveen

www.bo-esthetics.com

17 september

Ankeveen

www.bo-esthetics.com

september

Nieuwleusen

www.laservision.nl

C

Aesthetics Asia

W Bo-Esthetics, PRP
W Bo-Esthetics,
Stylage basis
W Laservision

Oktober 2013			
W Bo-Esthetics, PRP

7 oktober

Ankeveen

www.bo-esthetics.com

W BlooMedical, laser

9 oktober

Breda

www.bloomedical.com

29 oktober

Ankeveen

www.bo-esthetics.com

W Bo-Esthetics,
Stylage XL XXL

Overige Data			
LV ALV NVCG

idszorg is met nadruk
Vanuit de Inspectie voor de Gezondhe oort voor de cliënt.
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een
van
en
mak
te
uik
gebr
ocht
verz

Het paspoort kan besteld worden bij het secretariaat:
contact@nvcg.nl onder vermelding van:
naam, aflever-/factuuradres en
het aantal (per 50 ex.)

€ 1,- NVCG
*

den

L B Ledenbijeenkomst
gecertificeerde leden

INJECTABLES PASPOORT
Het paspoort van de NVCG heeft als doel om de
toegepaste behandelwijze(n) en product(en) bij cliënten
zorgvuldig te documenteren. Zodoende kan een
behandelend arts de behandelhistorie inzien en
desgewenst de behandelmethode of te gebruiken
product aanpassen voor een nog beter resultaat.
Zeker als er sprake is van een nieuwe behandeling of
nieuwe behandelend arts kan de informatie op het
paspoort helpen de juiste behandeling te geven
en mogelijke problemen te voorkomen.

5 november

Locatie n.n.b. www.nvcg.nl

3 december

Locatie n.n.b. www.nvcg.nl

Deze agenda is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks altijd gebruik te hebben
gemaakt van betrouwbare bronnen kan de redactie niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid,
volledigheid en actualiteit van de informatie.
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Door Paul Wijffels, secretaris NVCG-bestuur

CONGRESSEN

Anti -aging Medicine World Congres Monaco 2013
Voor de 11e maal werd in april jl. het
altijd zeer nuttige congres georganiseerd in Monaco voor Esthetische
Dermatologie en Chirurgie en regeneratieve en preventie Anti-Aging Geneeskunde. Omdat prins Albert zijn vrouw
had thuis gelaten bij de openingsborrel,
heb ik deze maar overgeslagen. Het was
dit jaar drukker dan voorgaande jaren
en eigenlijk had ik het idee in St.Petersburg te zijn beland, want de helft van
de bijna 7000 bezoekers leken afkomstig uit het ons bevriende Oostblok.
Waar in ons calvinistische landje het
adagium ‘less is more’ de overhand
heeft, willen de meisjes van Poetin
graag laten zien, wat ze hebben besteed aan cosmetische ingrepen en
dat lukte aardig.
Het congrescentrum is centraal gelegen en de organisatie is prima geregeld.
Na de Grand Prix, is het AMWC het
drukst bezochte jaarlijkse evenement
in Monte Carlo, maar veel drukker
moet het ook niet worden.

De NVCG was goed vertegenwoordigd
op het congres en een aantal van onze
collega’s hielden een voordracht of
verzorgden een interessante live
demo: hulde!

WAT IS NIEUW EN VOORAL
WAT IS BETER ?
Allergan presenteerde een nieuwe generatie hyaluronzuren met de Vycrosstechnologie, waarbij de cross-linking
efficiënter is toegepast. Teoxane is trots
op het product Redensity, speciaal ontwikkeld voor o.a. de ‘tear through’.
Merz presenteerde naast het bekende
Radiesse het hyaluronzuur Glytone en
Galderma verzorgde demo’s met het
vertrouwde Restylane.

Bo-Esthetics lanceerde de Iovera, waar
middels cryotherapie de nervus temporalis tijdelijk wordt uitgeschakeld en
daardoor de m.frontalis doet ontspannen.
Een nieuw systeem van Trango Medical
oogst en filtert met een en dezelfde spuit
vetcellen, die vervolgens kunnen worden
geïnjecteerd. Verder veel apparatuur op
het gebied van laser en op energie gebaseerde technieken.
Zeer interessant op het gebied van antiaging zijn de onderzoeken naar de beïn
vloeding van onze ‘telomeren’, de stukjes
DNA aan het uiteinde van een chromosoom, die een rol spelen bij het verouderingsproces.
Een wereld apart, waar veel ontwikke
lingen in zijn te verwachten. Het is
slechts een summiere opsomming van
de vele wetenswaardigheden op het
AMWC, maar op www.amwc-congress.
com is verdere informatie te vinden.
Of de nieuwe ontwikkelingen ook beter
zijn, zal de tijd leren.

Rimpel-fillers

Smoothing to perfection

Vier miljoen verkochte Anteis producten zonder recall!
(Re)Hydratatie vermoeide huid
Herstel elasticiteit
Opvullen fijne lijntjes
Rimpelreductie en -vulling
Plooi- en rimpelcorrectie
Herstel gezichtsvolume
Accentueren liplijn en cupidoboog
Rimpelvulling

Esthélis basic
Intensiveren

Esthélis soft
Verzachten

Fortélis

Herstel
gezichtsvolume

Modélis

Modelleren

(Re)hydratatie
vermoeide huid

Mesolis range

de Zwiterse fillerproducten van Anteis

17 juni: 15:00 tot 19:00

O.l.v.:

Vullen

Lipvolume

Fillerworkshop

Dr. Musarella

Schrijf u nu in en bel
0529-428 000 of mail
wim@laservision.nl

Kijk voor meer informatie op:
www.laservision.nl (workshops)

Laservision Instruments B.V.
De Grift 20
7711 EJ Nieuwleusen
T: 0529 - 428 000
F: 0529 - 428 001
@: info@laservision.nl
W: www.laservision.nl

(Re)hydratatie

voor een jonge strakke huid en mooie volle lippen
Anteis wordt onder de naam

verkocht in de DACH landen, GB en de US
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IN DE PRAKTIJK

Wat is úw behandelplan?
Een 47-jarige vrouw vindt dat haar uiterlijke verschijning niet meer congruent is aan de door haar gevoelde leeftijd.
Kort achterelkaar zijn de beide ouders, die ze lang verzorgde, overleden. Ze is eenmaal bij een schoonheidsspecialiste geweest
die haar heeft aangeraden een serum te gebruiken van het merk Darphin. Na twee maanden ziet ze weinig resultaat
en overweegt ze een behandeling bij een cosmetisch arts.

Wat raadt u deze cliënte aan?
1

Hoe ziet het behandelplan eruit
in prioriteit en tijd, als de financiële
draagkracht voor de cosmetische
behandeling is beperkt tot
€ 1000 per jaar?

2

Hoe ziet het behandelplan eruit
in prioriteit en tijd, als er
geen financiële limiet is?

Mail uw plannen 1 en 2 voor 15 juni 2013 aan de hoofdredacteur: jan@aghina.nl
In het septembernummer van Cg-Magazine komen we op deze praktijkvraag terug.
Uw inzending zal niet zonder uw toestemming worden gepubliceerd.

MEI 2013
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Door Frans Toben

NVCG VERENIGINGSNIEUWS

Oprichting NSEG
In het kader van de belangrijke doelstelling van de NVCG om de kwaliteit van de cosmetische zorg
te waarborgen is in januari 2012 het initiatief genomen dit meer inhoud te geven.
Maart 2012 is op de ALV unaniem besloten tot het ontwikkelen van een gecertificeerde opleiding
tot cosmetisch arts, een modulaire, competentie-gerichte opleiding met hoge kwaliteit.
Zo mogelijk resulterend
in een KNMG-profiel voor
In 2012 is samenwerking gezocht met
Op deze bijeenkomst werd de missie
de
andere
belangrijke
spelers
in
het
veld.
van de NSEG i.o. als volgt geformuleerd:
cosmetisch artsen.
Op 30 maart 2012 vond reeds de eerste
vergadering plaats van de nieuw ingestelde
opleidingscommissie. Vervolgens is er heel
hard gewerkt door deze commissie met het
resultaat dat februari 2013 de tweejarige
NVCG-opleiding van start is gegaan.
In mijn ogen een fraaie, modulaire, competentiegerichte opleiding. Ik mocht een
stukje van de eerste onderwijsdag meemaken en was onder de indruk van het onderwijs dat gegeven werd; bovendien viel mij
het enthousiasme op van de aanwezigen,
heel inspirerend.

SAMENWERKING GEZOCHT
De NVCG heeft om zich voor te bereiden
op de toekomst het project ‘huis op orde’
gestart, ik verwijs u voor de inhoud naar
de notulen van de diverse ledenvergaderingen.
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Dat waren belanghebbenden die ook be
trokken zijn bij de NEN, het Nederlandse
orgaan dat input levert (en commentaar
geeft op) de Europese norm die wordt
ontwikkeld voor de cosmetische ge
neeskunde.
De belangrijkste reden om samen te
werken is het gegeven dat zonder de
handen ineen te slaan, de cosmetische
geneeskunde in Nederland niet op een
hoger plan zal komen mede gezien het
grote aantal spelers vanuit de diverse
disciplines in dit veld; bovendien is deze
samenwerking naast boeiend en vruchtbaar belangrijk inzake het KNMG-profiel
voor cosmetisch artsen.
De volgende verenigingen zijn betrokken
bij dat initiatief: de NVPC (Nederlandse
Vereniging voor Plastische Chirurgie),
de NVMKA (Nederlandse Vereniging
voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichts-chirurgie), de NVEPC (Nederlandse
Vereniging voor Esthetische Plastische
Chirurgie), de NVDV (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie), de NVCG (Nederlandse Vereniging
voor Cosmetische Geneeskunde), de
NVKNO (Nederlandse Vereniging voor
Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde
van het Hoofd-Halsgebied), de NVVCC
(Nederlandse Vereniging Voor Cosmetische Chirurgie) en het NOG (Nederlands
Oogheelkundig Gezelschap).
In januari 2013 is besloten tot de oprichting van een ‘verbindend’ orgaan, de
NAEG: de Nederlandse Academie voor
Esthetische Geneeskunde. Later is de
naam gewijzigd in NSEG: de Nederlandse
Stichting voor Esthetische Geneeskunde
omdat om moverende redenen is gekozen
voor de rechtsvorm stichting en de wet
voorschrijft dat het woord ‘stichting’
dan ook in de naam dient voor te komen.
De missie werd vastgesteld, het bestuur
geformeerd en afspraken gemaakt aangaande de Onderwijscommissie (OC).

MEI 2013

 	Het verbeteren van de kwaliteit
van de esthetische geneeskunde
	
Het ontwikkelen van een erkende
opleiding voor cosmetisch artsen

Vanuit de NVCG heeft Catharina Meijer
zitting genomen in het dagelijks bestuur
dat verder gevormd wordt door Robert
Boonen (voorzitter van de NVVCC) en
een nog aan te stellen externe voorzitter.
In de onderwijscommissie hebben vanuit
de NVCG Sindy Messack en Jani van
Loghem plaats genomen.
Maart jl. vond simultaan de eerste be
stuursvergadering van de NSEG in oprichting en de Onderwijscommissie van de
NSEG plaats in het AMC te Amsterdam en
zijn meer concrete afspraken gemaakt.

WAAR STAAN WIJ NU EN
WAT ZIJN DE PLANNEN EN
UITDAGINGEN
Het streven is dat de NSEG juni a.s. defini-
tief wordt opgericht. Intussen moeten
de statuten en het huishoudelijk reglement worden vorm gegeven en door alle
partijen worden geaccordeerd. Een andere
uitdaging is het maken van een meerjarenbegroting.
De onderwijscommissie van de NSEG buigt
zich nu over het curriculum van de ‘nieuwe’
opleiding, waarvan het streven is dat
deze januari 2014 aanvangt. Pas dan kan
het KNMG-profiel worden aangevraagd.
Nagedacht wordt over de overgangsregeling voor hen die nu de NVCG-opleiding
volgen en voor de ‘zittende’ cosmetische
artsen. Ook andere zaken zullen worden
geadresseerd, zoals stageplekken, audit
van de opleiding en veel meer.
Er is nog een hele weg te gaan, en dat zal
niet steeds een makkelijke weg zijn. Hoopgevend ten aanzien van dit ambitieuze pad
is dat er in korte tijd al veel bereikt is en
dat de betrokkenen er positief inzitten.
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TEOSYAL PURESENSE

Redensity
Eyes

A different gel designed
for Eye Circles

A SYNERGISTIC & EXCLUSIVE FORMULA

• Semi-Crosslinked Hyaluronic Acid 15mg/g
• Dermo-Restructuring Complex*
• Lidocaine
*Patent pending technology

www.teoxane.com

Uw partner in esthetische geneeskunde
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Unieke oplossingen voor
resultaten op maat
Merz Aesthetics, een divisie van Merz Pharmaceuticals, bouwt
voort op zijn traditie in de gezondheidszorg en ontwikkelt
esthetische- en rimpelbehandelingen van uitstekende kwaliteit.
Ontdek de Merz Aesthetics productlijn, een compleet scala met
onder andere rimpelvullers en botuline toxine type A voor
individuele toepassing met uitstekende esthetische resultaten.

BOCOUTURE®, 50 eenheden, poeder voor oplossing voor injectie. Werkzaam bestanddeel:
Botulinum toxine type A (150 kD), vrij van complexerende proteïnen. Geneesmiddel enkel op voorschrift!
Eén injectieﬂacon bevat 50 LD50 eenheden van Botulinum toxine type A (150 kD), vrij van complexerende
proteïnen, Humaan albumine en Sucrose. Door verschillen in de LD50 testsystemen, zijn de
eenheidsdosissen die aanbevolen worden voor Bocouture niet onderling verwisselbaar met deze van
andere preparaten met Botulinum toxine. Therapeutische indicaties: Bocouture is geïndiceerd voor de
tijdelijke verbetering van het uiterlijk van matige tot ernstige verticale lijnen tussen de wenkbrauwen, te
zien bij het fronsen (glabella fronslijnen) bij volwassenen jonger dan 65 jaar als de ernst van deze lijnen
een belangrijke psychologische belasting heeft voor de patiënt. Contra-indicaties: Overgevoeligheid
voor het werkzame bestanddeel Botulinum neurotoxine type A of voor één van de hulpstoffen.
Algemene stoornissen van de spieractiviteit (bijv. myasthenia gravis, het syndroom van EatonLambert). Aanwezigheid van een infectie of ontsteking op de voorgestelde injectieplaats. Bijzondere
waarschuwingen en voorzorgen: Bocouture moet met voorzichtigheid worden gebruikt: als er
bloedingsstoornissen van om het even welk type optreden, bij patiënten die met anticoagulantia
behandeld worden of die andere stoffen in anticoagulerende dosissen gebruiken, bij patiënten die lijden
aan amyotrofe lateraalsclerose of andere ziekten die leiden tot perifere neuromusculaire dysfunctie, in te
behandelen spieren die uitgesproken spierzwakte of atroﬁe vertonen. Bocouture dient niet tijdens de
zwangerschap te worden gebruikt, tenzij strikt noodzakelijk. Het gebruik van Bocouture tijdens de
borstvoeding wordt niet aanbevolen. Bijwerkingen: Bijwerkingen worden gewoonlijk waargenomen
binnen de eerste week na de behandeling en ze zijn tijdelijk van aard. Bijwerkingen kunnen verband
houden met het werkzame bestanddeel, de injectiemethode of beide. Gelokaliseerde spierzwakte is
een verwacht farmacologisch effect van Botulinum toxine. Blepharoptosis, die veroorzaakt kan zijn door
de injectietechniek, is geassocieerd met het farmacologisch effect van Bocouture. Als gevolg van de
injectie kan er gelokaliseerde pijn, gevoeligheid, jeuk, zwelling en/of een hematoom optreden. Tijdelijke
vasovagale reacties geassocieerd met angst voor de injectie, zoals syncope, circulatieproblemen,
misselijkheid of tinnitus, kunnen optreden. De frequentiecategorieën worden als volgt gedeﬁnieerd:
zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100, < 1/10); soms (≥ 1/1.000, < 1/100); zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000); zeer

zelden (< 1/10.000). Infecties en parasitaire aandoeningen: Soms: bronchitis, nasofaryngitis, infuenza,
infectie. Psychische stoornissen: Soms: depressie, slapeloosheid. Zenuwstelselaandoeningen: Vaak:
hoofdpijn. Soms: gezichtsparesis (verzakking van de wenkbrauw), vasovagale syncope, paresthesie,
duizeligheid. Oogaandoeningen: Soms: oedeem van het ooglid, ooglid ptosis, wazig zicht, blefaritis,
oogpijn. Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen: Soms: tinnitus. Maagdarmstelselaandoeningen:
Soms: misselijkheid, droge mond. Huid- en onderhuidaandoeningen: Soms: pruritus, knobbelig gevoel
in de huid, lichtgevoeligheid, droge huid. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Vaak:
spierfunctiestoornissen (optrekken van de wenkbrauw), zwaar gevoel. Soms: spiertrekkingen,
spierkrampen. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Soms: injectieplaats
reacties (blauwe plekken, pruritus), gevoeligheid, griepachtige symptomen, vermoeidheid. In
zeldzame gevallen werden gelokaliseerde allergische reacties, zoals zwelling, oedeem, erytheem,
pruritus of uitslag, gerapporteerd na het behandelen van de verticale lijnen tussen de wenkbrauwen
(glabella fronslijnen) en andere indicaties. Bij de behandeling van andere indicaties met Botulinum
toxines, werden er zeer zelden bijwerkingen gerapporteerd die verband hielden met de verspreiding
van het toxine naar plaatsen ver van de toedieningsplaats (overdreven spierzwakte, dysfagie,
aspiratiepneumonie met een fatale aﬂoop in sommige gevallen). Bijwerkingen zoals deze kunnen niet
volledig uitgesloten worden bij het gebruik van Bocouture. Overdosis: Verhoogde dosissen van
Botulinum neurotoxine type A kunnen leiden tot een uitgesproken neuromusculaire paralyse op
afstand van de injectieplaats. De symptomen van overdosering zijn niet onmiddellijk duidelijk na de
injectie en kunnen omvatten: algemene zwakte, ptosis, diplopie, spraakmoeilijkheden, paralyse van
de ademhalingsspieren en slikproblemen die kunnen leiden tot aspiratie-pneumonie. Bocouture mag
alleen toegediend worden door artsen met de nodige kwaliﬁcaties en de vereiste ervaring met deze
behandeling, en die beschikken over de noodzakelijke uitrusting. De Samenvatting van de
Productkenmerken (februari 2012) dient geraadpleegd te worden voor een volledig overzicht van de
bijwerkingen. Gereconstitueerd Bocouture is bestemd voor intramusculaire injectie.
Registratiehouder: Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstraße 100, 60318 Frankfurt/
Main, Duitsland.

Bijwerkingen dienen gerapporteerd te worden.
Contacteer voor Nederland: +31 (0) 6 300 45 431 of +31 (0) 6 129 71 938 of bij geen gehoor +31 (0) 6 242 42 321.
Voor alle informatie: Merz Pharma Benelux B.V., Everdenberg 11A, 4902 TT Oosterhout, Nederland. Tel: +31 (0) 162 474 800.

Radiesse (CE0086) en Glytone (CE0459) zijn medische hulpmiddelen.
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Informatie BOCOUTURE®

