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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.

Het

-Effect

Herstelt volume en contouren
voor een jeugdige uitstraling

■

■

Effectieve rimpelcorrectie door
elastische gel-matrix
Natuurlijk volumeherstel
door CaHA geïnduceerde
collageenproductie
Liftend effect door verbetering in
de huidkwaliteit

Merz Pharma Benelux B.V.
Business Unit Aesthetics
Everdenberg 11A l 4902 TT Oosterhout l Nederland
E-mail: benelux@merz.com
Telefoon: +31 (0)162 474 800
Website: www.radiesse.com
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Stokje doorgeven
Dit keer aan Annebeth Kroeskop

Complicaties
Aandacht besteden aan ongewenste effecten
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zijn voor u van belang

10 jaar NVCG, een periode waarbij we op 3 december op Boerderij Mereveld in
Utrecht hebben stilgestaan. Een fraaie locatie waar we, als het in het budget past,
in de komende jaren hopen terug te keren. Tijdens het vergadergedeelte is de hoogte
van de contributie uitvoerig ter sprake geweest. De contributie blijft voor 2014

Literatuur

hetzelfde als de afgelopen jaren en dit is noodzakelijk om de kosten te kunnen

10

dekken. Het bestuur acht de huidige contributie alleszins redelijk, zeker gezien
de bedragen die voor andere beroepsverenigingen moeten worden betaald.

Reacties
op artikel Botulinetoxine
in Cg-02 september jl.

Het realiseren van een volwaardige opleiding gaat nu eenmaal veel geld kosten,
zeker als er een KNMG - profiel wordt nagestreefd. Het bestuur en de diverse

20

commissies werken onbezoldigd voor de vereniging, hebben hart voor de zaak,
en dat scheelt duizenden euro’s per jaar.
Ook op deze plek wil ik de sponsoren nog eens hartelijk danken voor hun
jaarlijkse bijdrage en voor de attenties die de NVCG na afloop van het lustrum
aan de leden konden meegeven.
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Het boek ‘de keukenprins’ van Ronald Giphart, een presentje van de NVCG,
kan ik een ieder aanbevelen, zeer lezenswaardig.
In dit magazine komen complicaties door het gebruik van injectables aan de

De product- en
Complicatie Registratie
Commissie

orde en wordt wetenschappelijk gediscussieerd over een eerder geplaatst artikel
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over botuline toxine. Prima zaak dat het CG Magazine daarvoor het platform is.
Voor 2014 staan weer interessante onderwerpen op stapel, en u weet, het wordt
op prijs gesteld als u middels een artikel of bijvoorbeeld een praktijkervaring een

Morele twijfels

bijdrage levert.
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Rest mij u, namens het bestuur en de (onvervangbare) secretaresses, hele fijne

cosmetisch arts

Wat is
schoonheid

36
26

32

Haar
herstel

Compilatie

feestdagen en een fantastisch 2014 toe te wensen.
“Beautiful young people are accidents of nature, but beautiful old people are
works of art” (Eleanor Roosevelt)
Peter Termohlen,
voorzitter

van het ALV en Jubileumfeest
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Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, in welke vorm dan ook,
zonder voorafgaande toestemming van de NVCG. De redactie van Cg Magazine is
niet aansprakelijk voor door derden verstrekte informatie.

Vormgeving
Zaza in Vorm | Stefan Kraaijenhagen

Advertenties en reacties
NVCG, Albrechtlaan 17, 1404 AJ Bussum
contact@nvcg.nl, T. 0475-334590, www.nvcg.nl

Druk en afwerking
Drukkerij Badoux | Houten
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COSMETISCHE
DOORGEVEN
CASUÏSTIEK

Interview door Gabriel Siquier Dameto

‘Cross-selling werkt goed
als alle specialisten zich
in hetzelfde marktsegment begeven’
Gabriel Siquier Dameto
nam het interviewstokje
over en ontmoette
Annebeth Kroeskop,
gecertificeerd NVCG-lid

Ieder jaar komen er meer soorten
niet chirurgische cosmetische
behandelingen bij. Denk je dat
de leeftijd van patiënten die
opteren naar deze nieuwe
behandelwijzen zal dalen?

Na een stage Dermatologie
gevolgd te hebben in New York,
ben je begonnen te werken in
bekende cosmetische klinieken.
Wist je al toen je begon met je
studie medicijnen dat je cosmetisch arts wilde worden?

Ja, ik denk dat mensen eerder zullen
starten, zodat ze preventiever te werk
gaan op het gebied van veroudering.

Nee, ik wilde chirurg worden. Als kind
was ik geobsedeerd door chirurgische
tv-programma’s. Toen ik medicijnen
ging studeren, was ik geïnteresseerd in
plastische chirurgie en in dermatologie.
Ik heb enkele coschappen in plastische
chirurgie en transgender doorlopen.
Ik leerde daar over injectables. Aan
het eind van mijn coschappen kwam ik
erachter dat dermatologie beter bij me
paste. Eenmaal dermatologie studerende in de USA ontdekte ik het cosmetische gedeelte van dermatologie. In
Nederland vernam ik dat iedere dokter
zou kunnen werken met injectables.
Toen ik terugkeerde in Nederland ben
ik gaan werken als cosmetisch arts. Het
afronden van de specialisatie dermatologie stond gepland voor het jaar
erna, maar mijn huidige werk beviel me
zo goed dat ik er niet meer mee wilde
stoppen.

Iedereen spreekt over schoonheid, maar wat betekent
lelijkheid eigenlijk voor jou?
Een gezicht dat uit balans is, overbehandeld is of iemand die zich er niet goed
bij voelt.
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Is het moeilijk voor vrouwen
om veroudering te accepteren?
Als het binnen een acceptabel gebied
is wel, maar er moe, boos of verdrietig
uitzien is moeilijk te accepteren, zeker als
er een oplossing voor handen is.

Annebeth, je verzorgt ook de
laser- en de dermatologiemodule,
zou je ons kunnen verleiden
om deel te nemen?
Het dermatologie gedeelte geeft meer
inzicht in de behandelingen voor o.a. pigmentstoornissen, hoe de ene optie boven
de andere te verkiezen en hoe bijwerkingen en complicaties te voorkomen. We
geven een meer medische benadering,
dus van sommige huidcondities kun je
bepalen om deze zelf te behandelen.
Er is ook een gedeelte dat gaat over
huidkanker.
Voor wat betreft laser denk ik dat
het een goede start is, als je nog geen
ervaringen hebt met laserbehandelingen.
Verschillende lasers, indicaties en huidtypen worden genoemd. ‘Case selectiveness’ wordt ook besproken. De praktijk
leert dat een laserbehandeling net zo
goed is als degene die deze behandeling
uitvoert. Oefening is het sleutelwoord.
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Schoonheidsspecialisten hebben
cosmetisch artsen in hun salon en
dokters hebben schoonheidsspecialisten in hun klinieken. Tegenwoordig volgen kapperszaken en
tandenbleekstudio’s deze trends.
Wat is jouw mening hierover?
Het is goed voor de cross-selling en
klantenbinding. Tijdens de ene behandeling kan er informatie worden verkregen
over een andere. Als ze blij zijn met hun
injectable en ze zijn gewend om hun
tanden ergens anders te laten bleken en
nagels te laten verzorgen, dan zullen ze
waarschijnlijk alles op dezelfde locatie
laten doen de volgende keer. Het is
efficiënter voor de client. Cross-selling
werkt goed als alle specialisten zich in
hetzelfde marktsegment begeven, dus
het zal niet werken als de een goedkoop
is en de andere zich in het hogere segment begeeft.

Kun je ons tot slot een grappige
anekdote vertellen?
Een stel kwam een keer naar mijn
kantoor. Nadat de een veel vragen had
gesteld over mogelijke behandelingen
om er beter uit te kunnen zien, zei de
ander: ‘Als je hier klaar mee bent, kun
je hem dan ook met wat persoonlijkheid
injecteren?

Complicaties

Rubriek

Door Jan Aghina

TECHNIEK

Een actuele reden om aandacht te
besteden aan ongewenste effecten
van cosmetische behandelingen.
“Geachte voorzitter, make me beautiful.....
De afgelopen jaren is de aandacht voor ingrepen om er mooier uit te zien sterk gestegen.
Wereldsterren en bekende Nederlanders
geven het voorbeeld, televisieprogramma’s
laten zien wat allemaal mogelijk is om je
uiterlijk te verfraaien”, zo begint minister
Edith Schippers haar brief over ”maatregelen cosmetische sector” aan de Tweede
Kamer. Waarna ze vervolgt dat zij zich in
deze brief vooral wil richten op cosmetische ingrepen met een substantieel risico
op schade voor cliënten. Juist daarbij ziet
zij overheidsingrijpen als een aangewezen
instrument. Daarbij denkt de minister aan het
vastleggen van een leeftijdsnorm, waarbij
onder de leeftijd van 18 jaar cosmetische
ingrepen zonder medische noodzaak niet
mogen worden uitgevoerd. Er wordt gedacht
aan een waarschuwingstekst bij cosmetische
televisieprogramma’s, waarin gewezen wordt
op de risico’s die aan cosmetische ingrepen
verbonden zijn. En natuurlijk pleit de minister
voor meer bekwaamheid bij de behandelaren
en voor duidelijkheid over de reikwijdte van
de wet BIG in samenhang met de WKKGZ
(Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)
waar het gaat over voorbehouden handelingen. Mogelijk zal zij de laserbehandelingen
aanduiden als voorbehouden handelingen. En
tenslotte, heeft de minister de IGZ gevraagd
om een plan op te stellen voor het toezicht
op risicovolle cosmetische ingrepen.
De brief van de minister leidde tot nogal wat
media aandacht, waarbij voornamelijk patiënten met complicaties van permanente fillers
aan het woord kwamen. Daarbij leek het
alsof het cosmetisch geneeskundig veld geen
enkele aandacht besteedt aan de complicaties en indien er wel aandacht was, dan zou
er geen oplossing zijn voor deze complicatie.

De second opinion commissie die door de
patiënten vooral bij klachten werd ingeschakeld, is opgegaan samen met de klachtencommissie in de nieuwe Geschillencommissie (voorzitter: Fred Tjan). Dat maakt het
eenduidiger voor de ontevreden patiënt.
Het secretariaat van de NVCG fungeert voor
de patiënten als de entree tot de Geschillencommissie en intermedieert in voorkomend
geval voor een second opinion. Indien een
NVCG-lid zelf een second opinion wenst,
dan kan deze zich altijd richten tot een zeer
ervaren collega. Bovendien registreert de
Commissie Product- en Complicatieregistratie
(voorzitter: Jani van Loghem) ontstane complicaties om daarmee te komen tot nieuwe
afspraken met de industrie of tot protocollen
voor de NVCG-leden (zie pag 21).
Cosmetisch artsen kunnen daarnaast ook
verkiezen om hun complicaties te laten zien
aan collega’s die meer expertise hebben
opgedaan met de diagnose en behandeling
ervan. Zo’n mogelijkheid bestaat bij de afdeling Dermatologie van het Erasmus Medisch
Centrum. Op de afdeling van prof. Neumann
heeft collega Leonie Schelke daarvoor een
specifiek spreekuur. Het is ook mogelijk
om Leonie Schelke te benaderen in haar
dagelijkse praktijk bij het Medisch Lasercentrum in Amsterdam. Een biopt kan altijd
worden ingestuurd naar prof Marijke van
Dijk, pathologe aan het UMCUtrecht met een
bijzondere belangstelling voor en kennis van
de cosmetische producten en hun complicaties in de huid. En ten laatste zijn er plastisch
chirurgen die zich richten op het corrigeren
van complicaties en het verwijderen van
permanente fillers, zoals Ali Pirayesh.
Filler complicaties
 Granuloom
 Inflammatoire reactie

In de Algemene ledenvergadering van 3 december is ruimschoots stilgestaan bij de wijze
waarop de leden van de NVCG en hun patiënten met complicaties of klachten kunnen
omgaan.

 Allergische reactie
 Nodule
 Dislocatie
 Vasculaire reactie

De brief van de minister is te downloaden op de website van het ministerie van VWS:
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/10/21/kamerbrief-over-maatregelen-cosmetische-sector.html
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door Jan Aghina

FINANCIEEL

Cosmetische geneeskunde en de
Lange tijd is er onzekerheid geweest over de
heffing van de BTW over de verrichtingen van
cosmetische artsen. Inmiddels is er door een
arrest van het Hof van Justitie van de Europese
Unie in Luxemburg en een stellingname door de
staatssecretaris van Financiën meer helderheid
gekomen voor alle betrokken partijen.
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE
Over de werkzaamheden van artsen uit medisch handelen dient in
principe geen BTW te worden afgedragen omdat daarvoor het nultarief
geldt. Artsen verrichten ook werkzaamheden die niet door iedereen
gezien worden als medisch handelen.
Dat geldt bij voorbeeld voor preventieve keuringen voor sport,
verzekeringen etc., waarbij het doel van de keuring kan bestaan uit
het informeren van een derde partij. Ook in de cosmetische geneeskunde is niet altijd direct duidelijk welke medisch doel wordt gediend.
Met enige regelmaat stelde de Inspecteur van de Belastingen dat
voor dergelijke handelingen het hoogste BTW-tarief zou gelden.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 21 maart 2013
uitspraak gedaan in de casus van de Zweedse PFC Clinic AB.
Daarbij stelt het Hof zich op het standpunt dat voor de beoordeling van het doel van de medische handeling, nu het een medische
beoordeling betreft, uitgegaan moet worden van de medische
vaststelling van daartoe gekwaliciceerd personeel, in casu een arts.
Kort na deze uitspraak heeft de Staatssecretaris van Financiën het
beleid aangepast door het nemen van een beleidsbesluit.

BELEIDSBESLUIT: ARTS BEPAALT
Door het beleidsbesluit van 14 mei 2013 is met ingang van 1 januari
2013 de vrijstelling van BTW voor gezondheidskundige verzorging
van de mens gewijzigd. De wetswijziging beperkt de toepassing van de
vrijstelling tot diensten door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep die een op dit beroep gerichte opleiding hebben voltooid
waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet op de beroepen in
de individuele gezondheidszorg. Tot de vrijgestelde diensten behoren
alleen diensten op het terrein van de gezondheidskundige verzorging
van de mens die tot het deskundigheidsgebied van het aangewezen beroep behoren en onderdeel vormen van de hiervoor bedoelde opleiding.
De staatssecretaris stelt in het beleidsbesluit dat het “aan de behandelend arts is om te beoordelen of een medische handeling een therapeutisch doel dient”. Hij voegt daar onmiddellijk aan toe; “Dit geldt niet
alleen voor diensten op het gebied van de cosmetische geneeskunde”.
De Belastingdienst mag slechts marginaal toetsen of de arts de
vrijstelling op de juiste wijze toepast en de Inspecteur kan en mag
geen inhoudelijk oordeel geven op het medisch vlak netzomin als
hij geen inzage kan vragen in het medisch dossier.
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THERAPEUTISCH DOEL
In de bijlage van het beleidsbesluit worden een aantal voorbeelden
van BTW-belaste prestaties gegeven, die alle als gemeenschappelijk
element het op verzoek van derden verrichten van medisch onderzoek cq het informeren van derden hierover bevatten.
Dat wil niet zeggen dat alle cosmetische ingrepen nu zijn vrijgesteld
van BTW. Dat is alleen het geval als de ingreep een therapeutisch
doel nastreeft. Het is dus zaak om bij iedere ingreep met een therapeutisch doel dat zodanig vast te leggen dat de BTW-vrijstelling
kan worden aangetoond. Een goede mogelijkheid is om het medisch
doel expliciet te vermelden in het informed consent.
Indien binnen een cosmetische praktijk in het kader van antiageing
ook natuurgeneeskundige, biologische of regulatietherapeutisch

BELEIDSBESLUIT BLK/2013/810
Cosmetische geneeskunde/beoordeling therapeutisch doel
Cosmetische geneeskunde (cosmetische chirurgie en andere
cosmetische medische behandelingen) behoort tot de gezondheidskundige verzorging van de mens als het voornaamste
doel van de behandeling is de bescherming, met inbegrip van
instandhouding of herstel, van de gezondheid van de mens.
Dat is zo als de cosmetische geneeskundige behandeling
een therapeutisch doel heeft. Dat betekent dat cosmetische
ingrepen die uitsluitend tot doel hebben de verfraaiing van het
uiterlijk niet onder het begrip gezondheidskundige verzorging
kunnen worden gebracht. Alleen in deze evidente gevallen is
btw verschuldigd. Het Hof van Justitie EG heeft op 21 maart
2013 in de zaak PFC Clinic AB, nr. C-91/12, dit standpunt bevestigd. De gezondheidskundige beroepsbeoefenaar die cosmetische ingrepen verricht moet in zijn btw-administratie een
onderscheid maken tussen de ingrepen waar een therapeutisch
doel wel aanwezig is en waar niet. Het is aan de behandelend
arts om te beoordelen of een medische handeling een therapeutisch doel dient. Dit geldt niet alleen voor diensten op het
gebied van de cosmetische geneeskunde. Ook voor andere
medische handelingen, zoals bijv. sportkeuringen, geldt dat de
beroepsbeoefenaar vaststelt of de sportkeuring een therapeutisch doel heeft. De Belastingdienst kan slechts marginaal
toetsen of de beroepsbeoefenaar de vrijstelling juist toepast
voor cosmetische ingrepen. De inspecteur kan geen inhoudelijk
oordeel op medisch vlak geven en kan in beginsel ook geen
inzage vragen in het medische dossier.

behandelwijzen worden gebruikt, dan zijn deze consulten per definitie
niet vrijgesteld van BTW-heffing, omdat die vrijstelling slechts geldt
voor door BIG-geregisteerden uitgevoerde reguliere behandelingen.

AFTREK NAAR RATO
Indien binnen een praktijk vrijgestelde en niet-vrijgestelde verrichtingen plaatsvinden, dan geldt als hoofdregel bij het heffen van de BTW,
dat er recht op aftrek bestaat naar rato. Volgens Ben van der Sluis
van VvAA Fiscaal Advies kan het nuttig zijn om voor niet-vrijgestelde
verrichtingen die plaats vinden in een afzonderlijke ruimte binnen een
kliniek, een aparte huurovereenkomst te sluiten. De belaste prestaties zijn dan verrekenbaar met de BTW over de huur en andere direct
toerekenbare kosten.

Diederik Catz (DermaClinic Mijn Medispa) mist in de BTW-discussie het gelijkheidsbeginsel: “Het BTW-regime moet voor
iedereen gelijk zijn. Nu is het zo dat bepaalde behandelingen
waarover in de cosmetische geneeskunde wel BTW betaald
zou moeten worden (zoals laserbehandelingen en injectables voor puur cosmetische toepassingen) in het reguliere
ziekenhuis altijd onder het 0%-tarief vallen. Het is opvallend
dat deze rechtsongelijkheid in geen enkele discussie wordt
opgevoerd.”
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Non-invasive, pain-free medical aesthetic treatments
Powered by RF and (MP)² technology

Non-surgical body contouring
 Cellulite reduction
 Skin tightening
 Wrinkle reduction
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Esthemed B.V. | www.esthemed.nl | T. 0318-570439 | info@esthemed.nl

Een claim! En nu?
U bent niet dagelijks bezig met de gevolgen van uw
cosmetisch/medisch handelen. Toch komt het steeds vaker
voor dat een patiënt een behandelend arts aansprakelijk stelt.
Dat kan naast de financiële schade een ingrijpend proces
zijn. Zowel emotioneel als praktisch. Verweer plegen op de
aansprakelijkheidsstelling kost nu eenmaal tijd. Dan is het
prettig dat u uw zaak uit handen kunt geven aan specialisten
met kennis van uw beroep en praktijk.

Adequate advisering en
ondersteuning met
Vvaa.nl/avb
Of 030 247 40 50

De VvAA Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
is onmisbaar voor u als medicus of uw zorginstelling:
• Verzekerd bedrag van € 2.500.000,• Mogelijkheid meeverzekeren ‘inlooprisico’. Hiermee dekt
u het risico van aansprakelijkheid af voor een situatie die is
ontstaan in periode voor de looptijd van deze verzekering.
• Advies en mogelijkheden op maat.
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Door Jan Aghina

VERZEKEREN

Welke verzekeringen
zijn van belang
voor de cosmetisch arts?
Door een behoorlijke toename van het claimgedrag van de Nederlandse zorgconsument wordt
de kans dat de cosmetisch arts geconfronteerd met een claimende patiënt steeds groter.
“Mondigere patiënten claimen vaker als het gaat om medisch disfunctioneren,” zegt Ebbo van Gelderen,
directeur Schadeverzekeringen bij VvAA in het novembernummer van Arts en Auto.

Gelukkig kan de casus vaak in onderling
overleg tussen de patiënt en de verzekeraar worden opgelost en kiezen
partijen niet meteen voor een juridische
procedure. Dat scheelt in de kosten
en ook in de emotionele belasting. De
meeste claims komen van patiënten die
ontevreden zijn met het resultaat. In
de bespreking van die claim is een goed
geformuleerd ‘informed consent’ van
groot belang, net zoals een serie goede
foto’s van de situatie voor de ingreep.
Nog belangrijker is in die eerste confrontatie de invoelende houding van de
arts, waardoor escalatie – juridisering
of chantage via de media – kan worden
voorkomen en de weg openstaat voor
een eenvoudige afdoening door bij
voorbeeld restitutie van de kosten of
een vervolgbehandeling tegen een
gereduceerd tarief.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
Niet in alle gevallen is een echte claim
te voorkomen. Gemiddeld ervaart
iedere arts dat één tot tweemaal in zijn
actieve leven. Daarom is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering een
echte must voor iedere arts. Een dergelijke verzekering geeft dekking voor
de directe letselschade en de gevolgschade. Als door het verlies aan arbeidsvermogen geleden inkomensschade en
smartengeld wordt geclaimd, dan kan
de uit te keren som aanzienlijk oplopen.

Volgens Jan van der Staay, manager
VvAA Zorginstellingen en organisaties, “ontzorgt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VvAA
door ook het gehele proces rond de
uitgebrachte claim te verzorgen”.
Dick van Keeken, accountmanager
zakelijke markt, wijst erop dat “ook
de beroepsaansprakelijkheidsverzekering een maatwerkpolis is, waarin die
handelingen beschreven staan die je
verricht. ”Wens je daarnaast andere
handelingen te verrichten, dan vereist
dat overleg met de verzekeraar. VvAA
hanteert eenmaal per jaar een automatisch peilmoment, waarin u de polis
kunt actualiseren.

RECHTSBIJSTAND
Het is verstandig en eigenlijk een
must, om ook een rechtsbijstandsverzekering te sluiten met het oog op de
kosten voor de individuele verdediging
bij bij voorbeeld tuchtrechtzaken die
kunnen voortvloeien uit de uitgebrachte claim van een patiënt.

De rechtsbijstandsverzekering voorziet ook in rechtshulp bij alle vraagstukken die direct met de cosmetische
praktijk verbonden zijn, zoals fiscale
claims, huurrechtproblematiek en
arbeidsrechtelijke zaken met medewerkers.

ZIEKTEVERZUIM
Hebt u personeel in dienst, dan kunt
u overwegen om het ziekteverzuim te
verzekeren. Niet alleen bij een eigen
kliniek, maar ook rondreizende cosmetisch artsen kunnen hun inventaris
verzekeren tegen verlies en diefstal.
De vraag of een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor u nuttig is,
kunt u het beste in samenspraak met
een deskundige beantwoorden. Dat
geldt ook voor de wijze waarop u uw
financiële toekomst wilt plannen, al
dan niet met een op te bouwen pensioen of anderszins. Financiële planners
kunnen u daarbij adviseren.

Jan van der Staay, manager VvAA Zorginstellingen en organisaties
Dick van Keeken, accountmanager zakelijke markt
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LITERATUUR

Oerslank

Waarom zij wel en ik niet
Auteur: Yvonne van Stigt
Uitgever: De (R)Evolutie
ISBN: 978 90 817728 4 6
Yvonne van Stigt meldt zich met Oerslank in de rij moderne eetliteratuur die wordt aangevoerd door de Voedselzandloper
van Kris Verburgh. Zij manifesteert zich als systeemdenker. Nauwgezet werkt zij aan de uitwerking van de acht
oerslankbeginselen door de (patho-)fysiologie van organen en systemen die rol spelen bij de menselijke stofwisseling
uit te leggen. Daarbij gebruikt ze zowel wetenschappelijke evidence als klinische observaties, en in haar therapeutische
suggesties zet ze de reguliere geneeskundige oplossingen naast die uit de traditionele Chinese geneeskunde, de osteopatie
en natuurgeneeswijzen. Daarmee is het een boek dat patiënten zo volledig informeert dat die zelf een keuze kunnen maken
of en op welke zij – indien zij een verandering nastreven van hun leefstijl – de beginselen van de Oerslanktherapie willen
overnemen als start voor een nieuwe manier van leven voor de rest van hun leven.

Eeuwige jeugd
Droom of werkelijkheid
Auteur: Paul Musarella
Uitgever: Strengholt united media
ISBN: 978 90 4940 027 9
Versie: Derde druk 2012
Onze gerespecteerde collega heeft in 2008 al dit boek over de eeuwige jeugd geschreven. Inmiddels is de derde editie al weer
bijna uitverkocht. Paul Musarella begint zijn boek met het gedicht Youth van Samuel Ullman, waarvan de eerste twee zinnen
luiden: “Youth is not a time of life, it is a state of mind”. Dat blijkt het centrale thema van dit boek. Het verschil tussen een
hoge leeftijd bereiken en niet ouder willen worden met behoud van vitaliteit en aantrekkelijkheid. Het boek is niet voor artsen
geschreven, maar voor onze patiënten. Om hen te informeren over de processen die zich afspelen in hun lichaam en geest bij het
ouder worden en vooral over wat zijzelf daaraan kunnen (laten) doen. Een belangrijk deel is gewijd aan de hormoontherapie,
die in de ogen van Musarella een onmisbare therapie is in het kader van de anti-ageinggeneeskunde. Musarella toont zich
een voorstander van een combinatie van evidence based en integratieve geneeskunde. Daarbij voorziet hij een belangrijke
toekomstige bijdrage van de predictieve geneeskunst door de toenemende kennis van het genoom. Waarmee Musarella met
zijn boek een mooie strik doet om alle ontwikkelingen in de geneeskunde die kunnen bijdragen tot een eeuwige jeugd.

10

Cg MAGAZINE

DECEMBER 2013

Rubriek

COSMETISCH

Voorwoord

Het artikel ‘Analyse van de verschillende botulinetoxine type A formuleringen:
samenstelling, veiligheid en effectiviteit’ van de hand van Kim Manuels en Welf Prager in
het Cg Magazine van september 2013 heeft bij de industrie en een enkel lid reacties opgeroepen.
In het kader van het ontwikkelen van een NVCG-protocol over Botulinetoxinebehandelingen
geeft de redactie in dit Cg Magazine integraal de reacties weer die zijn ontvangen, alsmede
de reactie van de auteurs.
Het Cg Magazine stelt het blad gaarne ter beschikking om open discussies te voeren.
Het past bij de doelstellingen van het blad: informeren en samenbinden. Indien lezers vinden dat
er nog andere wetenschappelijke inzichten moeten worden belicht, dan nodigt de redactie u uit
om uw reactie in te sturen. Op die manier draagt u allen bij tot het optimaliseren van
het NVCG-protocol.
Dr Jan C.F.M. Aghina, hoofdredacteur

Reacties op het artikel uit Cg Magazine 02 2013

Analyse van de verschillende
botulinetoxine type A formuleringen:

samenstelling, veiligheid en effectiviteit
1

Reactie van Galderma

Geachte redactie van het NVCG magazine,
Langs deze weg laten wij u weten met veel interesse het
NVCG-magazine van September 2013 te hebben gelezen.
De NVCG geeft op haar website aan onder andere als
doelstelling te hebben om ‘de kwaliteit van cosmetische
behandelingen te waarborgen en doorlopend te verbeteren’
en ‘om als kenniscentrum te fungeren waarin alle kennis en
ervaring met behandelingen en producten wordt gebundeld’.
Met enige verbazing hebben wij het artikel gelezen waarin
verschillende botulinetoxines met elkaar vergeleken worden
(pagina 5 - 9). Zoals we allemaal weten en ook in het artikel
wordt aangegeven zijn er door de jaren heen veel publicaties
verschenen over botulinetoxine. Sommige artikelen zijn van
goede wetenschappelijke en klinische waarde en andere van
mindere waarde.

Ook spreken sommige artikelen elkaar tegen. Het artikel
over botulinetoxine bevat ons inziens een aantal conclusies
waarvoor onvoldoende recent wetenschappelijk bewijs
beschikbaar is.
In het artikel wordt gesproken over verschil in spreiding
tussen de toxines en in verschil in molecuulgrootte van
de verschillende toxines. Graag zouden wij vermelden
dat de molecuulgrootte van Azzalure nog nooit is
gepubliceerd. I Verder blijkt uit wetenschappelijk onderzoek
dat de botulinetoxinemolecuul (ook wel genoemd het
botulinetoxine-complex) bijna onmiddellijk dissocieert onder
invloed van fysiologische condities (dit is op het moment dat
de oplossing wordt gemaakt). I I Hierdoor is de grootte van
het botulinetoxine-complex klinisch irrelevant. I I I De vrije
botulinetoxine is voor alle producten (150 kDa) in de vial (na
het maken van de oplossing).I I
lees verder 
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Vervolg Reactie Galderma

Ook worden naar ons idee de begrippen spreiding en diffusie
door elkaar gebruikt in het artikel; in een publicatie door
Prof. Dr. Andy Pickett zijn deze begrippen als volgt gedefinieerd:
BEGRIP

DEFINITIE

Spreiding

Fysische beweging van de toxine van de oorspronkelijke injectieplaats veroorzaakt door bijvoorbeeld
het volume van de injectie - snel en actief proces I

Diffusie

Kinetische verplaatsing van de toxine van de
oorspronkelijke injectieplaats naar (bijvoorbeeld) de
verplaatsing naar de receptoren toe - langzaam en
passief proces I

De mate van spreiding is afhankelijk van de injectietechniek: I V V
De hoeveelheid geinjecteerd volume I
Injectieplaats I V
Injectiediepte en -snelheid
Grootte van de naald
De mate van spreiding is niet gerelateerd aan de dosis. I
Alle botulinetoxines diffunderen. Diffusie is een natuurlijk
proces waarbij de botulinetoxine van een hoge concentratie
verplaatst naar de locatie met een lage concentratie.
Aangezien het botulinetoxine-complex dissocieert in de vial
vlak na het maken van de reconstitutieI I is de diffusie van de
actieve 150 kDa neurotoxine identiek voor alle producten.I I I
De mate van diffusie kan worden beïnvloed door de dosis
aan te passen. Er zijn verscheidene artikelen gepubliceerd
die een verschil in diffusie claimen tussen de botulinetoxineproducten. V I I VIII IX X

er een dosis met een
verhouding van 1:3
gebruikt.X Er is dus
wederom aangetoond
dat bij een hogere
dosering meer diffusie
plaats vindt: >
Uit de publicatie van Hexsel uit 2008 blijkt dat er geen verschil
is in diffusie tussen Azzalure en Vistabel bij een dosis met een
verhouding van 1:2.5 X I . Hierdoor is de kans op ongewenste
neveneffecten door diffusie voor Azzalure niet groter ten
opzichte van Vistabel en Bocouture.
Wij vinden het jammer dat middels dit artikel de NVCG-leden
niet zijn geïnformeerd over de meest recente product (klinische/
wetenschappelijke) informatie. We zouden het op prijs stellen
dat er een grondige toetsing wordt gedaan voordat een
dergelijk vergelijkende analyse wordt gepubliceerd. In dit geval
zouden we een rectificatie van het artikel op zijn plaats vinden.
Wij zijn van mening dat dit de geloofwaardigheid en neutraliteit
van een orgaan als NVCG ten goede zal komen.
Mocht u vragen hebben dan vernemen we dat graag. We staan
open voor een discussie.
Hartelijke groet,

Het eerste artikel (welke ook als referentie in het artikel in
het NVCG-magazine is gebruikt) claimt een verschil in diffusie
tussen de producten maar feitelijk laat het een verschil in
diffusie zien door de verschillende dosissen die zijn gebruikt
in de studie.V I I

Jean-Marc Mahieu

Pim Franswa

Corazon Tinkelenberg

General Manager

Sales Manager

Marketing Manager

Referenties:
Ook het in 2008 gepubliceerde artikel door Cliff (tevens als
referentie gebuikt in het gepubliceerde artikel in het NVCGmagazine) claimt dat de botulinetoxine van Allergan minder
zou migreren dan de botulinetoxine van Galderma. Echter is

I

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
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Pickett A. Toxicon 2009;54:683–9
Eisele K-H et al. Toxicon 2011;57:555–65
Carli L et al. Muscle Nerve 2009;40:374–80
Scott AB et al. Invest Ophthalmol 1973;12:924–7
Lim EC & Seet RC. Acta Neurol Scand 2008;117:73–84
Hsu TS et al. Arch Dermatol 2004;140:1351–4
de Almeida AR et al. Dermatol Surg 2007;33:S37–43; 2
de Almeida AT & De Boulle K. J Cosmet Laser Ther 2007;9(Suppl 1):17–22
Cliff SH. Cosmet Dermatol 2007;20:32–5
Cliff SH et al. J Cosmet Dermatol 2008;7:50–4
Hexsel D et al. Dermatol Surg 2008;34:52–9

2

Reactie van Allergan

We stellen het op prijs dat Kim Manuels-de Weijer en Welf Prager
een artikel hebben geschreven dat een analyse wil geven van de
verschillen en overeenkomsten van 3 botulinetoxine type A-producten
die op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn.
Het is belangrijk dat artsen beschikken over een beschrijving van
de eigenschappen van elk product, zodat ze de juiste klinische
beslissingen kunnen nemen. Dergelijke informatie moet een
wetenschappelijke basis hebben, accuraat zijn en vrij van speculaties.
Vanuit dit oogpunt worden de volgende belangrijke punten besproken
en wordt het onderbouwende bewijsmateriaal geëvalueerd:
1	Overzicht van de verschillen in de samenstelling van de producten
2 Effectiviteit: is er een gemeenschappelijke dosisverhouding?
3 Immunogeniciteit

1 SAMENSTELLING VAN DE PRODUCTEN
In het overzichtsgedeelte blijft onduidelijk of het artikel de bedoeling
heeft om te focussen op cosmetisch of therapeutisch gebruik van
de botulineneurotoxine A (BoNT-A)-producten. In tabel 1 (in Cg 02
september 2013 -red.-) verwijzen de auteurs enkel naar de cosmetische
indicatie, maar de vermelde producten zijn ook geregistreerd
voor therapeutisch gebruik. Voor het klinische gebruik van een
product is het belangrijk om correcte informatie te krijgen over de
handelsvergunning die door de regelgevende instanties is verleend.
In Nederland zijn de volgende producten goedgekeurd met de
respectieve indicaties1):

Bovendien is het overzicht van de verschillen tussen de producten
(tabel 1) gedeeltelijk foutief:
			Azzalure/Dysport®		Bocouture®
Vistabel®/Botox®

De hulpstoffen voor Vistabel® en Botox® zijn niet correct.
De correcte hoeveelheden zijn:
Vistabel® 50 U
0,25 mg humaan serumalbumine (HSA)
			
0,45 mg NaCl
Botox® 100 U
0,5 mg humaan serumalbumine (HSA)
			
0,9 mg NaCl
De relatieve hoeveelheid hulpstoffen wordt altijd aangepast aan de
BoNT-A -eenheden in de flacon. In tegenstelling daarmee bevat toxine
van Merz altijd dezelfde hoeveelheid hulpstoffen en wordt er niets
aangepast 2).

Helaas hebben de auteurs geen bron opgegeven voor
de vermelde hoeveelheid ‘totaal bacterieel eiwit’ in
de producten. Hoewel het klinische belang van dit
‘eiwitgehalte’ in vraag gesteld wordt, zijn de metingen ervan
verschillende keren gepubliceerd. Verschillende auteurs
hebben verschillende eiwitgehaltes gevonden. De waarde
van deze experimenten is in twijfel getrokken, d.w.z. door
Sesardic 3), aangezien de resultaten ervan in hoge mate
methodespecifiek zijn. De huidige publicatie bevestigt
deze onzekerheid door 2 verschillende ‘eiwitgehaltes’
voor de toxine van Merz te geven: 0,6 ng/100 U 4) en de
tegenstrijdige 0,44 ng/100 U 5). Er is geen bewijs dat deze
cijfers enige invloed hebben op de klinische resultaten en het
veiligheidsprofiel van een BoNT-A-product.
			
Azzalure/Dysport®		
Bocouture®		 Vistabel®/Botox®

We hebben opgemerkt dat de auteurs in hun publicatie
verschillende keren ‘UI’ (‘International Units’) voor BoNTA-producten gebruiken. In werkelijkheid bestaat zo’n
gestandaardiseerde definitie niet voor BoNT-A-producten.
De eenheden van de verschillende BoNT-A-producten zijn
absoluut productspecifiek en niet onderling uitwisselbaar.
Alle Europese samenvattingen van de productkenmerken
voor BoNT-A-producten waarschuwen de gebruiker over
de eenheden en het omrekenen ervan. Bovendien heeft
de FDA specifieke niet-gepatenteerde namen voor de VS
ingevoerd - Onabotulinumtoxin, Abobotulinumtoxin en
Incobotulinumtoxin - om nogmaals te benadrukken dat de
eenheden van verschillende botulinetoxines niet onderling
uitwisselbaar zijn en om de kans op vergissingen in de doses
te helpen verminderen.
			
Azzalure/Dysport®		
Bocouture®		 Vistabel®/Botox®

Er moet nog worden opgemerkt dat deze
bewaaromstandigheden (‘stabiliteit’) alleen gelden voor
de droge stof (ongeopende flacons). Wat ook van belang
is voor artsen, is de stabiliteit van het geneesmiddel na de
reconstitutie. Alle 3 producten moeten na reconstitutie in
de koelkast (2-8°C) bewaard worden en kunnen maximaal 24
uur gebruikt worden als ze in deze omstandigheden bewaard
worden.
lees verder

			Azzalure/Dysport®		Bocouture®
Vistabel®/Botox®
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2 EFFECTIVITEIT EN DOSISOMREKENING
In deze context moeten we het feit benadrukken dat de
dosisomrekeningsfactoren niet worden onderbouwd door beschikbare
klinische en farmacologische gegevens voor de BoNT-A-producten. In alle
samenvattingen van de productkenmerken van BoNT-A-producten wordt
duidelijk vermeld dat de eenheden en doses niet onderling uitwisselbaar
zijn. In de klinische praktijk worden vaak omrekeningsfactoren gebruikt
voor persoonlijk gemak. Vanwege de verschillende dosisrespons-curves
van de producten 6) kunnen echter niet voor elk toxine bij elke indicatie
op elk tijdstip van de behandeling klinisch gelijkwaardige resultaten
verwacht worden. Artsen moeten altijd de samenvatting van de
productkenmerken raadplegen om de aanbeveling voor de desbetreffende
dosis voor een bepaalde indicatie te lezen en deze aanpassen aan elke
afzonderlijke patiënt.
De auteurs beweren verder dat de eenheden van BoNT-A Allergan
en BoNT-A Merz dezelfde werkingssterkte (‘1:1’) lijken te hebben. Dit
suggereert dat de klinische dosis bij alle indicaties identiek zou zijn. Echter,
bijsluiters met gelijkaardige productsterkte (d.w.z. Vistabel®/Bocouture®
50 U, Botox®/Xeomin® 100 U) kunnen leiden tot een misverstand over de
juiste klinische dosis. Dit is vooral belangrijk omdat elk product voor elke
klinische indicatie specifieke dosis-, effectiviteits- en veiligheidskenmerken
heeft.
Als bewijs halen de auteurs één in vitro test aan 7). Er zijn tegenstrijdige
in vitro resultaten die een verminderde activiteit van BoNT-A Merz
aantonen 8; 9), wat bevestigt dat de definitie van de dosiseenheden in hoge
mate afhankelijk is van de gebruikte methode en test.

Als we kijken naar grote onderzoeken, die noodzakelijk zijn om
de incidentie van de vorming van neutraliserende antistoffen
te kunnen bepalen met klinisch bewijs, is de incidentie van
neutraliserende antistoffen verbazingwekkend laag.
Een grote meta-analyse van vijf indicaties uitgevoerd door
Naumann et al.14) heeft aangetoond dat 11/2240 (0,49%) van
de met BoNT-A Allergan behandelde patiënten op een of meer
tijdstippen na de behandeling neutraliserende antilichamen
had. Voor glabellaire rimpels was het conversiepercentage
voor neutraliserende antistoffen 0,3% (0,0% bij afloop van
het onderzoek), waarbij de behandelrespons bij alle patiënten
bleef bestaan.
Daarom zouden er voor een lagere immunogeniciteit van
BoNT-A Merz vergelijkbare klinische onderzoeken nodig zijn.
Tot nu toe zijn er voor BoNT-A Merz geen gegevens over
langetermijnimmunogeniciteit gepubliceerd, hoewel in het
klinische ontwikkelingsprogramma van Merz BoNT-A in de VS is
aangetoond dat 12/1080 patiënten (1,1%) antistoffen tegen het
neurotoxine ontwikkelden 11). Een recent gepubliceerd artikel
van Naumann 11) met een samenvatting van de huidige kennis
over de immunogeniciteit van botulinetoxine bevestigt de lage
percentages voor de vorming van neutraliserende antistoffen
bij cosmetisch en therapeutisch gebruik, vergelijkbaar voor
alle BoNT-A -producten. Dit is redelijk gezien het feit dat
neutraliserende antistoffen zich richten tegen het neurotoxine
van 150 kDa, wat bij alle toxineproducten gelijk wordt geacht 11).
Kerstin Kayser, Medical Affairs Manager BeNeLux
Allergan NV
Vermelding van belangenconflicten:
Kerstin Kayser is fulltime medewerkster bij Allergan NV,

Wat nog belangrijker is: klinisch zijn de goedgekeurde doses voor
glabellaire rimpels:
20 U voor Vistabel®, 20 - 30 U voor Bocouture® en 50 U voor Azzalure 1).
Kennelijk bestaat er geen algemene ‘dosisverhouding van 1:1’.
Wat vergelijkende klinische gegevens betreft, zijn er twee grotere
gerandomiseerde, dubbelblinde klinische onderzoeken voor glabellaire
rimpels gepubliceerd: het onderzoek van Sattler et al. (2010), waarin de
non-inferioriteit van 24 U Bocouture® versus 24 U Vistabel® na
30 dagen wordt aangetoond 14), en het onderzoek van Moers-Carpi et al.
(2012), waarin de gelijkwaardigheid van 20 U Vistabel® versus
30 U Bocouture® na 30 dagen wordt aangetoond 10).

3 IMMUNOGENICITEIT
Aangezien botulinetoxines van bacteriën afgeleide eiwitten zijn, is
er bij behandeling met botulinetoxinebevattende producten risico op
stimulering van een humorale immuunreactie. Het mislukken van de
behandeling en de secundaire non-respons op botulinetoxineproducten
zijn echter vaak een gevolg van andere factoren dan de aanwezigheid van
neutraliserende antistoffen (d.w.z. technische problemen, verandering in
de ziektetoestand) 11).
Gezien de bedoeling van de auteurs om meer duidelijkheid te geven voor
de klinische praktijk, zijn wij van mening dat het niet opportuun is om te
speculeren over de mogelijke immunogeniciteit van verschillende BoNTA-producten op basis van methodologisch in vraag gestelde gegevens uit
onderzoek bij proefdieren12), laboratoriummetingen van ‘eiwitload’ 2; 5) of
een uit de context getrokken interpretatie van in vitro gegevens over
de binding (en niet de vorming) van neutraliserende antistoffen 13).
De grafiek ter illustratie (tabel 2) is duidelijk niet de originele uit de
publicatie van Benecke et al.,1) maar een bewerkte versie van een
niet-vermelde bron.
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de fabrikant van Vistabel® en Botox®

Referenties:
1

S amenvattingen van de productkenmerken (Nederland): Vistabel®, Botox® , Azzalure® ,
Dysport® , Bocouture®
2
Benecke J Clinical Relevance of Botulinum Toxin Immunogenicity, Biodrugs 2012; 26
3
Sesardic D Is it possible to accurately determine content of Botulinum neurotoxin Type A in
Drug products? Drugs RD 2010; 10(2)
4
Jost WH et al. Botulinum Neurotoxin Type A free of complexing proteins (Xeomin) in focal
dystonia. Drugs 2007; 67(5)
5
Frevert J Content of Botulinum neurotoxin in Botox®/Vistabel®, Dysport®/Azzalure and
Xeomin®/Bocouture®. Drugs RD 2010; 10(2)
6
Aoki KR et al. Using translational medicine to understand clinical differemces between
botulinum toxin formulations. Eur J Neurol 2006; 13(4)
7
Dressler D, Mander G, Fink K. Measuring the potency labelling of of onabotulinum toxin tyoe
A (Botox) and Incobotulinummtoxin A (Xeomin) in a LD50 assay. J Neural Transm. 2012, 119
13-15
8
Hunt T, Clarke K Potency of a Formulated Drug product containing 150-kd Botulinum
Neurotoxin Type A. Clin Neuropharm 2009; 32(1)
9
Brown M Comparative evaluation of the potency and antigenicity of two distinct BoNT/Aderived formulations. J Neural Transm 2012
10
Moers-Carpi M et al. A Randomised, Double-Blind Comparison 20 Units OnabotulinumtoxinA
with 30 Units IncobotulinumtoxinA for Glabellar Lines. J Cosm Laser Ther 2012; 14
11
Naumann M et al. Immunogenicity of botulinum toxins. J Neural Transm 2012; 119(10)
12
Bluemel J et al. Comparative antigenicity of three preparations of botulinum neurotoxin
type a in the rabbit. Poster, Toxins 2005, Denver CO – here referenced as: Bluemel J Reduced
clostridial protein content, Krankenpfl J, 2005, 43
13
Kukreja R, et al. Immunological characterization of the subunits of type A botulinum
neurotoxin and different components of its associated proteins. Toxicon 2009, 53:616–624.
14
Naumann M et al., Meta-analysis of neutralizing antibody conversion with
onabotulinumtoxinA (BOTOX®) across multiple indications, Mov Disord. 2010, 25; 2211-8
15
Sattler G, Callander M, Grablowitz D et al, Noninferiority of incobotulinum toxin A, free from
complexing proteins, compared with another botulinum toxin type A in the treatment of
glabellar frown lines, Dermatol Surg 2010, 36, 2146-2154

3

Reactie van Jani van Loghem op brief Galderma (pagina 5 en 6)

Met interesse heb ik de ingezonden brief van Galderma doorgenomen.
Ik vind dat Galderma een aantal belangrijke punten aansnijdt. De
differentiatie tussen diffusie en spreiding had van de botulinetoxine
type A (BTX-A) producten wellicht beter kunnen worden beschreven
in het artikel van Kim Manuels. In de brief van Galderma staat dat de
molecuulgrootte van Azzalure / Dysport nooit is gepubliceerd. In het
overzichtsartikel van Carruthers et al. staat dat de molecuulgrootte
zo’n 500 – 900 kDa is. Al is het op zich wonderlijk dat de molecuulgrootte
niet is gepubliceerd, toch deel ik de conclusie dat de molecuulgrootte
irrelevant is op het gebied van diffusie. Zoals Eiselen et al. in Toxicon
beschrijft, dissocieert het complex (binnen een minuut), zodat in alle drie
formuleringen (Allergan, Galderma en Merz) het 150 kDa molecuul vrij in
oplossing is. Alle drie producten gebruiken dezelfde bacterie (Hall Strain)
voor de productie van de BTX-A en deze bacterie zou dus exact
hetzelfde 150 kDa BTX eiwit moeten maken voor de drie fabrikanten.
De diffusie van de 150 kDa BTX-A eiwitten zou theoretisch dus niet van
elkaar moeten verschillen en de diffusie gerelateerde complicaties zouden
theoretisch dus gelijk moeten zijn, wanneer er evenveel actief eiwit
wordt ingespoten (gelijke dosering).

Maar hoe zit het nu in de klinische praktijk? Bij het nalezen van de
bijsluiters vond ik een interessant verschil tussen de 3 producten.

Hoe komt het dat de diffusierisico’s in Merz’ product lager liggen? Deze
factor 10 lager risico op complicatie van ptosis zou door injectietechnieken
verklaard kunnen worden, al lijkt dat onwaarschijnlijk. Het is mogelijk.
Merz heeft als laatste de toxine op de markt gebracht en het kan zijn dat
de injectietechnieken inmiddels sterk zijn verbeterd, waardoor er nu
10x minder verkeerd wordt geïnjecteerd. Het zou aan de andere kant
ook een diffusie-effect kunnen zijn dat het verschil in frequentie
verklaart, maar dan zouden we ook een verschil verwachten in
Vistabel versus Azzalure.
Ik heb zelf ervaring met alle drie producten en heb bij alle drie
producten complicaties op basis van diffusie gezien. Ik heb niet
het gevoel dat er meer complicaties bestaan bij Azzalure dan bij
de andere twee producten, maar het blijft een interessante,
en waarschijnlijk eindeloze discussie.

Referenties:
Carruthers A. The convergence of medicine and neurotoxins: a focus on botulinum toxin type A
and its application in aesthetic medicine--a global, evidence-based botulinum toxin consensus
education initiative: part I: botulinum toxin in clinical and cosmetic practice.
Dermatol Surg. 2013 Mar;39(3 Pt 2):493-509. doi: 10.1111/dsu.12147
Panjwani and Pickett. Biochemical, functional and potency characteristics of type A botulinum toxin
in clinical use. The Botulinum J., Vol. 1, No. 1, 2008
Eisele. Studies on the dissociation of botulinum neurotoxin type A complexes.
Toxicon Volume 57, Issue 4, 15 March 2011, Pages 555–565
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Reactie van Kim Manuels

Reactie op commentaren op ‘Analyse van de verschillende botulinetoxine
type A formuleringen: samenstelling, veiligheid en effectiviteit.’
( Cg Magazine, september 2013 ; 5-9 )
In reactie op de verschillende commentaren welke verkregen van
(helaas) met name de farmaceutische industrie, poog ik hierbij een
samenvatting van en een reactie te geven op de commentaren.
Uit de verschillende commentaren, blijkt dat het moeilijk is om een
gedegen overzicht te geven en om verschillende onderzoeken en
artikelen op waarde te schatten. Ik heb tijdens het schrijven van
mijn review gebruik gemaakt van verschillende andere reviews,
waaronder het consensusreview van Carruthers et al, 2013 en
de Leitlinie der Botulinumtoxin Therapie der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. Mijn conclusies zijn als geconcludeerd in
deze reviews, en niet gefundeerd op de resultaten van een enkel
artikel.
Vanuit de commentatoren komen enkele controverses naar voren,
met name op het gebied van molecuulgrootte, diffussieverschillen,
dosisequivalentie en immunogeniciteit.
De bewering, van Professor Pickett dat het artikel geschreven is
om INCO-BoNT-A te promoten ten opzichte van de andere BoNT-A’s
vind ik ongegrond. Het doel van het artikel was om een overzicht
te geven van hedendaagse inzichten in de verschillende toxines,
aangezien de informatie die ons altijd gegeven wordt, juist vanuit
fabrikanten komt en (waarschijnlijk) dus gekleurd en gefilterd is.
Het is juist niet de inzet geweest een bepaald product te promoten.
Wat betreft molecuulgrootte, blijkt dat we verkeerde informatie
hebben gegeven betreffende BoNT-A-ABO. Deze blijkt een variabele
grootte te hebben van 500-900 kDA. (Carruthers 2013)
Zoals echter ook in het artikel beschreven, dissocieren de verschillende BoNT-A-complexen vrijwel direct in oplossing en heeft de
molecuulgrootte dan geen effect meer op diffussie en verspreiding.
Professor Picket merkt terecht op dat in het artikel de begrippen
diffusie en spreiding niet duidelijk zijn verhelderd.
BEGRIP

DEFINITIE

Spreiding

Fysische beweging van de toxine van de oorspronkelijke injectieplaats veroorzaakt door bijvoorbeeld
het volume van de injectie – snel en actief proces

Diffusie

Kinetische verplaatsing van de toxine van de
oorspronkelijke injectieplaats naar (bijvoorbeeld)
de verplaatsing naar de receptoren toe – langzaam
en passief proces

De mate van spreiding is afhankelijk van
de injectietechniek
De hoeveelheid geïnjecteerd volumei
Injectieplaats
Injectiediepte en -snelheid
Grootte van de naald

De mate van spreiding is niet gerelateerd aan de dosis.
Diffusie is niet afhankelijk van de injectietechniek. Alle
toxinen diffunderen na injectie. Verschillende studies hebben een grotere diffussie aangetoond voor BoNT-A-ABO
dan voor BoNT-A-ONA of BoNT-A-INCO
(DeAlmeidaAR, DeBoulleK. Diffusioncharacteristicsofbotulinum neurotoxin products and their clinical significance in
cosmetic applications. J Cosmet Laser Ther 2007;9(Suppl 1):1,
Trindade de Almeida AR, Marques E, De Almeida J, Cunha T,
et al. Pilot study comparing the diffusion of two formulations
of botulinum toxin type A in patients with forehead
hyperhidrosis. Dermatol Surg 2007;33:S37).
Maar andere studies vonden geen verschillen in diffussie
(Hexsel D, Dal Forno T, Hexsel C, Do Prado D, et al. A
randomized pilot study comparing the action halos of
two commercial preparations of botulinum toxin type A.
Dermatol Surg 2008;
Nestor M, Ablon G. Comparing the clinical attributes of
abobotulinumtoxinA and onabotulinumtoxinA utilizing a
novel contralateral frontalis model and the frontalis activity
measurement standard. J Drugs Dermatol 2011;10:1148).
Aangezien klaarblijkelijk vele onderzoeken die verricht
zijn in het verleden naar de dffussie van verkeerde opzet
zijn geweest, zou een uitgebreide meta-analyse van alle
onderzoeken misschien van nut zijn om inzicht te krijgen
welk onderzoek wel en welk niet deugdelijk is uitgevoerd.
Uit die meta-analyse kan misschien een meer eenduidige
conclusie getrokken worden.

DOSISEQUIVALENTIE BONT-A-INCO EN
BONT-A-ABO
We hebben in het artikel International Units gebruikt (UI).
Zoals opgemerkt, bestaat zo’n gestandaardiseerde definitie niet voor BoNT-A-producten. De eenheden van
de verschillende BoNT-A-producten zijn niet onderling
uitwisselbaar. Echter, wij vinden dat het voor de arts in
klinische setting nodig is om de verschillende produkten
met elkaar te kunnen vergelijken qua unit-potentie. Klinisch
onderzoek van Sattler et al. toonde de vergelijkbare werking aan van 24 U Bocouture® versus 24 U Vistabel®. (2010,
Sattler G, Callander MJ, Grablowitz D, Walker T, et al.
Noninferiority of incobotulinumtoxinA, free from complexing
proteins, compared with another botulinum toxin type A
in the treatment of glabellar frown lines. Dermatol Surg
2010;36:2146).
lees verder 
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Vervolg Reactie Manuels

Kerstin Kayser van Allergan haalt het artikel aan van Moers-Carpi et
al, 2012, waarin de gelijkwaardigheid van 20 U Vistabel® versus 30 U
Bocouture® na 30 dagen wordt aangetoond. Dit onderzoek is echter
methodisch slecht opgezet.

IMMUNOGENICITEIT
Referenties:
Ten eerst wil ik stellen dat wij in de discusie hebben beschreven dat
de relevantie van immunogeniciteit van BoNT-A voor cosmetische
applicaties nihil lijkt. Uit de commentaren lijkt het alsof wij
immunogeniciteit als stokpaardje hebben gebruikt om INCO-BoNT-A
aan te prijzen.
In het artikel hebben we geschreven dat neutraliserende antistoffen
kunnen leiden tot slechtere behandeleffecten of non-responders.
Ook hebben we aangegeven dat het in de cosmetische geneeskunde
zeer weinig voorkomt. Een recent gepubliceerd artikel van
Naumann et al met een samenvatting van de huidige
kennis over de immunogeniciteit van botulinetoxine, bevestigt de
lage percentages voor de vorming van neutraliserende antistoffen
bij cosmetisch en therapeutisch gebruik van BoNT-A-producten.
(Nauman et al, Mov Disord, 2010). Wat we verder in het artikel
beschrijven is dat er bij proefdieronderzoek geen antistoffen werden
gedetecteerd tegen INCO-BoNT-A en wel tegen ONA-BoNT-A en
ABO-BoNT-A. Tevens refereren we aan een artikel over antistoftiters
tegen BoNT-A, bij switchen van ONA-BoNTA en ABO-BoNT-A naar
INCO-BoNT-A. Of de immunogeniciteit van INCO-BoNT-A anders is dan
van ONA-BoNT-A en ABO-BoNT-A is op basis van huidig onderzoek
niet aan te tonen of uit te sluiten.
Het lijkt mij zeer van belang dat wij, cosmetisch artsen en
NVCG-leden, tot een consensus komen betreffende bovenbeschreven discussiepunten. Met als doel het opstellen van een richtlijn
betreffende de verschillende botulinetoxines en doseringsprotocollen.
Een uitgebreide meta-analyse van gepubliceerd onderzoek zou
mogelijk meer inzicht kunnen geven in de controverses die het artikel
van Welf Prager en mij hebben opgeroepen. Inhoudelijke reacties
van andere leden kunnen van grote waarde zijn, aangezien de
huidige reacties afkomstig zijn van personen met connecties met
de farmaceutische industrie.
Vermelding van belangenconflicten: Kim Manuels heeft geen enkele relatie
met enige fabrikant van BoNT-A-producten.
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Door Jani van Loghem, voorzitter commissie PCR

NVCG VERENIGING

De Product- en

Complicatie Registratie Commissie
De commissie PCR houdt zich bezig met veiligheidsprofielen van producten en complicaties die zich in het
veld voordoen, op basis van ofwel producten ofwel
technieken. We merken dat er nog steeds te weinig
wordt gemeld. Dit jaar kregen wij slechts ca. 5 complicaties gemeld, terwijl we weten dat dit er veel meer
zouden moeten zijn. Natuurlijk is voor veel collega’s
niet elke complicatie het vermelden waard, maar
kies dan vooral de belangrijke of heftige complicaties,
zodat we hier eventueel iets van kunnen leren. Ik kreeg
terug dat het vrij veel tijd kost om de complicaties te
melden. De formulieren, die beschikbaar zijn, kosten
ongeveer 10 minuten om in te vullen, dus dat valt best
mee, al zijn ze eigenlijk wat verouderd. Daarom zijn we
al enige tijd bezig met een onlinevariant die nog sneller en gemakkelijker werkt, maar de
budgetten zijn op dit moment voor
andere dingen nodig, zoals het onderwijs en het magazine. Daarom gaan
we voorlopig nog even verder met de
Worddocumenten die het secretariaat
ter beschikking heeft. Als je een complicatie hebt, dan kan je dat document
bij het secretariaat opvragen. Maar,
om het lekker laagdrempelig te houden, zou je ook een email kunnen sturen aan jani@doctors-inc.com waarin
je de casus zo uitgebreid mogelijk beschrijft. Graag
ook foto’s meesturen en als een patiënt(e) herkenbaar
in beeld komt, moet je wel even toestemming vragen
om de foto’s te delen met de NVCG. De commissie PCR
heeft geheimhoudingsplicht over alle meldingen die
binnen komen. Je kan er dus vanuit gaan dat eventuele complicaties niet met derden besproken worden.
Zowel de privacy van de arts als de patiënt staan hoog
in het vaandel. Geen reden dus om je complicaties
niet te melden. Als je je vak als cosmetisch arts serieus
neemt, dan is het ook een verplichting.

Van onze leden kreeg de commissie PCR de oproep om criteria te
schrijven voor nieuwe fillers. Dit
hebben we inmiddels gedaan (Kim
Manuels en ik). We hebben de criteria besproken met diverse collega’s en met het bestuur en we zijn
tot een voorlopige criteria lijst gekomen. Deze lijst hebben we vervolgens aan de farmaceutische industrie gezonden. We kregen hierop verschillende paniekerige mails
waaruit bleek, dat veel fabrikanten
niet aan de kennelijk te strenge eisen konden voldoen. Strenger dan
de FDA zijn we, wat natuurlijk niet
echt nodig is. Daarom zijn we op dit
moment de criteria aan het herzien.
Ik verwacht dat we in het volgende
nummer de criteria zullen kunnen
publiceren.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg
is op de hoogte van ons initiatief.

Het is enorm belangrijk dat wij als beroepsgroep complicaties melden aan de commissie PCR, omdat we
daarmee onze eigen veiligheid en vooral ook die van
onze patiënten kunnen borgen. Zo is de commissie PCR
er direct verantwoordelijk voor dat de filler Hyacorp
nu verboden is in Nederland. Deze filler bleek veel
meer complicaties te veroorzaken dan andere fillers
en resistent tegen hyaluronidase, ondanks het feit dat
het een hyaluronzuurfiller betreft. Onze leden waren
terecht geschrokken en zelfs kwaad vanwege het feit
dat ons een product was verkocht met een mooi verhaal en misleidende cijfers.
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(Advertorial)

Allergans VISTABEL® (botulinumtoxine type A)
krijgt Europa’s Eerste Positieve advies voor
behandeling van kraaienpootjes.
Allergan Inc. heeft bekendgemaakt dat VISTABEL ® een Positief advies heeft gekregen van het Franse ANSM
(Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé) voor de tijdelijke verbetering van het
aanzien van matig diepe tot diepe rimpels rondom de ogen, beter bekend als kraaienpootjes of lachrimpels,
als op zichzelf staande behandeling of in combinatie met de behandeling van rimpels in het voorhoofd
(fronsrimpels) bij volwassen patiënten. Op dit moment werken we samen met het CBG (College ter Beoordeling
van Geneesmiddelen) om deze positieve opinie te verwerken in onze nationale registratie. Het Positieve advies
geldt specifiek voor Allergans botulinumtoxine type A en is gebaseerd op Allergans succesvolle wereldwijde
fase III-programma van klinische tests bij kraaienpootjes.

“Bij Allergan zetten we ons in voor langdurig innovatief
botulinumtoxineonderzoek, en dit Positieve advies getuigt
daarvan”, zegt Petra Buysse, Business Unit Manager van
Allergan Medical Aesthetics Benelux. “Voor Allergan is
dit een belangrijke mijlpaal, die ons engagement kracht
bijzet om professionals in de esthetische geneeskunde
te steunen door de verstrekking van wetenschappelijk
bewijs, de nodige landenlicenties voor promotie van het
product en opleidingsprogramma’s om voor de patiënten
het best mogelijke resultaat te garanderen.”

Petra Buysse, Business Unit Manager
Allergan Medical Aesthetics Benelux

Het Europese Positieve advies voor het gebruik van VISTABEL ® voor de
behandeling van kraaienpootjes is gebaseerd op de resultaten van twee
gerandomiseerde, multicentrische, placebogecontroleerde klinische studies
bij meer dan 1350 patiënten 1. Deze studies voldeden aan hun primaire
doelstelling door aan te tonen dat patiënten behandeld met VISTABEL ®
geen of slechts ondiepe lijntjes hadden bij de onderzoekersbeoordeling
op dag 30, vergeleken met patiënten die geen behandeling met
botulinumtoxine type A hadden gekregen. Dit effect hield tot wel 4
maanden na de behandeling aan. Patiënten behandeld met VISTABEL ®
vertelden dat ze er jonger, aantrekkelijker en minder moe uitzagen 1. In
deze studies werd Allergans botulinumtoxine type A in het algemeen goed
getolereerd 1. Net zoals alle geneesmiddelen kan Allergans botulinumtoxine
type A bijwerkingen veroorzaken, hoewel in sterk wisselende mate. In
het algemeen deden bijwerkingen zich slechts voor gedurende de eerste
dagen na de injectie, daarna verdwenen ze. “Kraaienpootjes zijn een van
de verouderingsverschijnselen waar Europeanen zich het meest zorgen om
maken. Deze lijntjes zijn een natuurlijk onderdeel van onze oogexpressies,
maar kunnen in de loop van de tijd blijvend zijn of langer worden, zelfs als
ons gezicht ontspannen is, wat maakt dat we er moe of gestrest uitzien”,
zegt Dr. Koenraad de Boulle, dermatoloog en een belangrijke onderzoeker
bij de registratietesten. “Ik ben opgetogen dat Allergan heeft geïnvesteerd
in extra onderzoek om aan te tonen dat een behandeling met VISTABEL ®
kan zorgen voor een frisser en natuurlijker aanzien door kraaienpootjes en
fronsrimpels te verzachten.”
1.

Allergan-gegevens in dossier – Draft SMPC for VISTABEL ® 50 Units

Tijdens de voorbereiding van deze publicatie, was de nationale afsluitfase voor de toevoeging van deze nieuwe indicatie nog
gaande. Voor vragen kunt u contact nemen met Allergan Nederland via telefoon 040 – 266 87 58.

20739 ALLERGAN adv NVCG Magazine_A4-V4.indd 1
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Contra-indicaties
VISTABEL mag niet worden toegediend:
- bij personen met bekende overgevoeligheid voor botulinumtoxine type A of voor één van
de hulpstoffen van het geneesmiddel;
- bij patiënten met myasthenia gravis of het syndroom van Eaton-Lambert
- bij een infectie op de voorgestelde injectieplaats.
Bijwerkingen
a) Algemeen Volgens gegevens van gecontroleerde klinische studies bedraagt het
percentage patiënten waarvan wordt verwacht dat ze een bijwerking krijgen na
behandeling met VISTABEL 23,5% (placebo: 19,2%). Die bijwerkingen kunnen te
wijten zijn aan de behandeling, de injectietechniek of beide. Bijwerkingen treden
doorgaans op enkele dagen na de injectie en zijn van voorbijgaande aard. De meeste
bijwerkingen waren mild tot matig ernstig. De verwachte farmacologische werking van het
botulinumtoxine is een plaatselijke spierzwakte. Blefaroptose, eventueel te wijten aan de
techniek, strookt met de farmacologische werking van VISTABEL. Zoals bij elke vorm van
injectie kan de injectie aanleiding geven tot pijn/brandend of stekend gevoel, oedeem en/
of een blauwe plek. Koorts en griepachtig syndroom werden ook gemeld na injectie van
botulinumtoxine.
b) Bijwerkingen - frequentie De frequentie wordt 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: Infectie, Psychische stoornissen
Soms: Angst, Zenuwstelselaandoeningen
Vaak: Hoofdpijn, paresthesie
Soms: Duizeligheid, Oogaandoeningen
Vaak: Ptose van het ooglid
Soms: Blefaritis, oogpijn, gezichtsstoornis (waaronder troebel zicht),
Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak: Nausea
Soms: Droge mond, Huid- en onderhuidaandoeningen
Vaak: Erytheem, gespannen huid
Soms: Oedeem (gelaat, ooglid, periorbitaal), overgevoeligheid voor licht, jeuk, droge huid,
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
Vaak: Plaatselijke spierzwakte
Soms: Spiertrekkingen, Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vaak: Aangezichtspijn, oedeem op de plaats van injectie, ecchymose, pijn op de plaats van
injectie, irritatie op de plaats van injectie
Soms: Griepachtig syndroom, asthenie, koorts
c) Postmarketinggegevens (frequentie niet bekend) De volgende bijwerkingen of medisch
relevante bijwerkingen werden zelden gerapporteerd sinds het geneesmiddel op de
markt werd gebracht voor de behandeling van fronslijnen en andere klinische indicaties:
huiduitslag, urticaria, denervatie / spieratroﬁe, dysartrie, strabisme, perifere neuropathie,
buikpijn, diarree, braken, anorexia, hypoacousis, tinnitus, vertigo, gezichtsverlamming,
facialis parese, brachiale plexopathie, radiculopathie, syncope, hypo-esthesie, malaise,
myalgie, myasthenia gravis, paresthesie , erythema multiforme, jeuk, psoriasisachtige
huiduitslag, hyperhidrose, anafylactische reactie (angio-oedeem, bronchospasme), alopecie
en madarose. Bijwerkingen die mogelijk te wijten zijn aan diffusie van het toxine weg van
de plaats van toediening, werden zeer zelden gerapporteerd met het botulinumtoxine (bv.
spierzwakte, dysfagie, constipatie of mogelijk fatale slikpneumonie) (zie rubriek 4.4).
Lijst van hulpstoffen Humane albumine, Natriumchloride
HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Allergan
Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road, Westport, County Mayo, Ierland
NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN RVG 100095
Indeling van het geneesmiddel met betrekking
tot de terhandstelling: UR
DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST
Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubrieken
4.2, 4.4, 4.6 t/m 4.9: 23 augustus 2012
Allergan Nederland, Fellenoord
130, 5611 ZB Eindhoven.
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PRODUCT SPC
SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL VISTABEL, 4 Allerganeenheden/0,1 ml, poeder voor
oplossing voor injectie
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Botulinumtoxine type A1 (van
Clostridium botulinum). 4 Allerganeenheden per 0,1 ml gereconstitueerde oplossing.
Allerganeenheden zijn niet uitwisselbaar met andere preparaten van botulinumtoxine.
Injectieﬂacon met 50 eenheden. Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.
FARMACEUTISCHE VORM Poeder voor oplossing voor injectie. Wit poeder.
KLINISCHE GEGEVENS Therapeutische indicaties
VISTABEL is geïndiceerd om tijdelijk het uitzicht te verbeteren van matige tot ernstige
verticale lijnen tussen de wenkbrauwen wanneer deze worden gefronst bij volwassenen <
65 jaar, als die fronslijnen zo ernstig zijn dat ze een belangrijke psychologische weerslag
hebben op de patiënt.
Dosering en wijze van toediening Aangezien de botulinumtoxine-eenheden verschillen
naargelang het geneesmiddel, kunnen de doses van een botulinumtoxine niet zomaar
worden gewisseld van het ene product naar het andere.
Oudere patiënten Er zijn beperkte gegevens van klinische fase 3-studies met VISTABEL
bij patiënten ouder dan 65 jaar (zie rubriek 5.1). In afwachting van meer studies in deze
leeftijdsgroep wordt VISTABEL niet aanbevolen bij patiënten ouder dan 65 jaar.
Pediatrische patiënten De veiligheid en werkzaamheid van VISTABEL bij de behandeling
van verticale lijnen tussen de wenkbrauwen (fronslijnen genoemd) bij personen jonger dan
18 jaar werden niet onderzocht. Het gebruik van VISTABEL wordt niet aanbevolen bij
personen jonger dan 18 jaar (zie rubriek 4.4).
Wijze van toediening VISTABEL mag enkel worden toegediend door artsen die bevoegd
zijn in en voldoende expertise hebben met deze behandeling en die over de vereiste
apparatuur beschikken. Na reconstitutie mag VISTABEL slechts voor één injectiesessie per
patiënt worden gebruikt. Het resterende, ongebruikte product moet worden verwijderd,
zoals beschreven in rubriek 6.6. Bijzondere voorzorgen dienen te worden genomen bij
de bereiding en de toediening van het product en bij de inactivatie en de verwijdering
van de resterende ongebruikte oplossing (zie rubrieken 4.4 en 6.6). Het aanbevolen
volume per injectieplaats is 0,1 ml. Zie ook de verdunningstabel in rubriek 6.6. Voor de
gebruiksaanwijzing, de manipulatie en de verwijdering van de injectieﬂacons, zie rubriek
6.6. Er moet op worden gelet dat VISTABEL niet in een bloedvat wordt geïnjecteerd
als het wordt geïnjecteerd in de verticale lijnen tussen de wenkbrauwen, ook fronslijnen
genoemd. Gereconstitueerde VISTABEL (50 E/1,25 ml) wordt geïnjecteerd met een steriele
naald van 30 gauge. Op elk van de 5 injectieplaatsen wordt 0,1 ml (4 E) toegediend: 2
injecties in elke musculus corrugator en 1 injectie in de musculus procerus voor een totale
dosis van 20 E. Voor de injectie wordt de duim of de wijsvinger stevig onder de rand van
de oogkas geplaatst om extravasatie onder de rand van de oogkas te voorkomen. De
naald wordt tijdens de injectie naar boven en mediaalwaarts gericht. Om het risico van
ptose te verkleinen, mag men geen injecties geven dicht bij de musculus levator palpebrae
superioris, vooral bij patiënten met bredere wenkbrauw-depressorcomplexen (depressor
supercilii). Injecties in de musculus corrugator dienen te gebeuren in het centrale gedeelte
van die spier, minstens 1 cm boven de boog van de wenkbrauwen. Doorgaans verminderen
de verticale lijnen tussen de wenkbrauwen (fronslijnen) binnen een week na behandeling.
Het effect houdt aan tot 4 maanden na injectie. De injecties mogen niet vaker worden
toegediend dan om de drie maanden. Als de behandeling geen resultaat oplevert of als
het effect vermindert na herhaalde injecties, moet een alternatieve behandelingsmethode
worden overwogen.
Algemene informatie Bij falen van de behandeling na de eerste behandelingssessie, d.w.z.
als er een maand na injectie geen signiﬁcante verbetering wordt waargenomen, kan het
volgende worden overwogen:
• Analyse van de oorzaken van mislukking, bv. injectie van verkeerde spieren, verkeerde
injectietechniek, vorming van toxineneutraliserende antistoffen, onvoldoende dosis;
• Herevaluatie van de relevantie van behandeling met botulinumtoxine type A.
Als de dosis onvoldoende is en als er geen bijwerkingen optreden na de eerste
behandelingssessie, wordt een tweede behandelingssessie als volgt gestart:
i) Verhoog de totale dosis tot 40 of 50 eenheden, rekening houdend met de reden van
mislukken van de vorige behandeling;
ii) Behoud een interval van minstens drie maanden tussen de twee behandelingsschema’s

Rubriek COSMETISCH
Rubriek
COSMETISCHE CASUÏSTIEK

Door Rogier Meulenaar

Het vakgebied van de cosmetische geneeskunde roept over het algemeen extreme reacties op in de samenleving.
Ik merk dit nog het meest als ik op feestjes vertel dat ik cosmetisch arts ben. Soms is men uiterst gefascineerd
en enthousiast, maar ik krijg ook vaak reacties waarmee men direct of indirect mijn morele integriteit
in twijfel trekt. Het is echter wel begrijpelijk waar deze reacties vandaan komen.
De cosmetische geneeskunde is niet alleen een nieuw vakgebied, waar nog veel morele normering moet
worden gevormd, maar ook een miljoenenindustrie die bij volledige culturele acceptatie,
uiterst zichtbaar in de samenleving zal zijn en waar
miljarden mee kunnen worden verdiend.
Dit tezamen zorgt ervoor dat er op dit moment een gevaarlijk moreel
vacuüm kan ontstaan, waarin de ijdelheid cq onzekerheid van de doelgroep kan worden misbruikt om behandelingen te verkopen die daadwerkelijk het welzijn van de cliënt kunnen schaden. Met de zoekterm
‘freaks plastic surgery’ kan iedereen op Google genoeg voorbeelden
vinden waarbij patiënten hun uiterlijk zo hebben veranderd dat ze vanuit
de huidige culturele normen als mismaakt moeten worden beschouwd.
Zelfs als we ervan uitgaan dat de bovenstaande patiënten wilsbekwaam
zijn en op basis van een informed consent autonoom tot hun beslissingen
zijn gekomen, zullen de meeste mensen (waaronder ik) gevoelsmatig
vinden dat met deze behandelingen de behandelend arts niet ethisch
heeft gehandeld, omdat de behandelresultaten de patiënt isoleert van
de dominante maatschappelijke stroming of groepering. Met andere
woorden de arts heeft ervoor gezorgd dat de maatschappij de behandelde persoon als een raar geval ziet.

CULTURELE NORMEN

Morele
Morele
twijfels
twijfels
cosmetisch
cosmetisch
artsarts

Er bestaat echter ook een gevaar voor de samenleving. Een aantal
feministische denkers maken terecht de opmerking dat door de mogelijkheden van cosmetische chirurgie de culturele normen van normaal
worden opgerekt. Zij wijzen terecht op het gevaar dat door de oprekking
van culturele normen ‘het normale’ in de toekomst als abnormaal kan
worden beschouwd. Het doet me denken aan het volgende sprookje.
“In een klein koninkrijk, niet eens zo ver hiervandaan, was een bron door
een valse profeet vergiftigd toen de wijze koning van het land op een pelgrimstocht was
om meer wijsheid te verkrijgen. Alle mensen in het koninkrijk dronken in zijn afwezigheid
van het water uit de bron. Toen de koning terug kwam van zijn reis, zag hij dat al zijn onderdanen waaronder zijn eigen familie krankzinnig waren geworden. De koning bemerkte dat
het gedrag door de bron kwam en hij besloot om niet van de bron te drinken. De krankzinnig
geworden mensen bezagen het – in hun ogen – krankzinnige gedrag van de wijze koning
en besloten gezamenlijk om op geen enkele wijze met de koning te communiceren.
Met een krankzinnige zonderling praat men toch niet?
Op een avond besloot de koning nadat hij vele jaren in eenzaamheid had geleefd om
toch ook maar uit de bron te drinken. Hij koos willens en wetens voor de krankzinnigheid,
maar werd met deze daad door zijn onderdanen en familie weer liefdevol in zijn koninkrijk
opgenomen. Hij regeerde tot zijn dood nog lang en gelukkig over het kleine land.”
Een recent voorbeeld van dit verschijnsel is waarin vanuit een Engels gezin
grote druk wordt uitgeoefend op een meisje van veertien jaar (midden)
om een borstvergroting te ondergaan, omdat de andere leden van
de familie dit ook gedaan hebben.

Met het verschijnen van nieuwe behandelmethodes
om op een snelle en veilige wijze het uiterlijk te veranderen wordt de cosmetisch arts door het ontbreken
van een conventionele medische indicatie met nieuwe
morele dilemma’s geconfronteerd. Voor elke vorm van
handelen op deze dilemma’s is wat te zeggen of iets
tegenin te werpen. Dit zorgt ervoor dat de ethiek van
de cosmetische geneeskunde naar mijn mening anders
en nieuw is, en waarover ik door de afwezigheid van
concrete ethische richtlijnen geregeld nadenk.

“Een 33-jarige vrouwelijke vrouw heeft een botoxbehandeling
ondergaan voor een beginnende fronsrimpel. Ik heb haar een halve
dosering geadviseerd. Na mijn behandeling is de fronsrimpel helemaal
weg, maar de capaciteit tot fronsen is in lichte mate behouden
gebleven. De vrouw vraagt om extra botox, omdat ze waar voor
haar geld wil. Vroegere botoxbehandelingen bij andere artsen
zorgden er namelijk voor dat geen enkele expressie mogelijk was
en … mijn vriendinnen zeggen ook dat als je gezicht totaal niet
meer kan bewegen, er ook geen rimpels meer komen?”

Het volgen van het principe van rechtvaardigheid
door de cosmetisch arts moet naar mijn mening in het
licht van de ondernemingsethiek worden gezien. De
verdeling in de samenleving wordt in tegenstelling
tot andere specialismen door het marktmechanisme
bepaald. Dit marktmechanisme zorgt ervoor dat vanuit
de huidige situatie cosmetische geneeskunde niet
gelijk over iedere inkomensgroep verdeeld zal worden.
Dit zou vanuit een medisch-ethisch perspectief als
onrechtvaardig gezien kunnen worden, maar het is wel
onvermijdelijk, omdat opname van dergelijke behandelingen in de verzekerde zorg tot een kostenexplosie
zou kunnen leiden. De cosmetisch arts mag echter
naar mijn idee niet een amoreel standpunt innemen
door zichzelf te zien als een actor die winstmaximalisatie als hoofddoel heeft, maar het streven naar
winstmaximalisatie door een cosmetisch arts is niet
per definitie immoreel. De maatschappij moet gezien
de precaire aard van de cosmetisch geneeskundige
arts-patiënt behandelrelatie, een morele verantwoordelijkheid geven aan cosmetisch artsen.

Casus 3

CONCLUSIE

EEN AANTAL VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK
Casus 1

“Een Oosteuropese dame heeft een lipvergrotende behandeling ondergaan in mijn praktijk.
Ze heeft in het verleden ook een borstvergroting ondergaan. Ze belt mij een week later op omdat haar
man en vriendinnen niet genoeg het verschil konden zien (die zij overigens wel ziet). De lippen zien er
te ‘natuurlijk’ uit.”
Ze zegt er dan ook bij dat: “U heeft mooi werk afgeleverd, maar wij Russen houden van wat extremer”.
Ze zegt echter ook, dat haar kinderen soms klagen over de behandelingen van hun moeder. Ze zegt met
enige trots: “Ik krijg door mijn sexy uiterlijk meer aandacht van mannen dan mijn dochter van 19.”

Casus 2

Een vrouw van 45 is een trouwe klant van mij. Ze komt elke twee
jaar naar mij toe om met wat filler een deukje in haar neus te corrigeren. Deze relatief kleine ingreep zorgt er elke keer voor dat ze
blij de spiegel in kijkt en daarom heeft ze geen behoefte aan andere
behandelingen. Ze vertelt mij tijdens één van de behandelingen dat
ze sinds een aantal jaren gescheiden is en dat het voor haar moeilijk
is om te concurreren op de dating-markt. De mannen waar zij op
valt, zijn meer geïnteresseerd in jongere vrouwen dan zijzelf.
Zij bekent aan mij dat ze zich daardoor best soms heel eenzaam
voelt, maar dat het contact met haar vriendinnen (die van haar
leeftijd zijn) haar toch ook veel vreugde geeft. Ik weet zelf dat
zij iemand is die ik met mijn behandelingen moeiteloos terug
kan brengen naar een uiterlijk beduidend jonger dan haar
natuurlijke leeftijd en die van haar vriendinnen.

DE ETHISCHE REGELS VAN DE COSMETISCHE GENEESKUNDE?
Omdat er op dit moment geen duidelijke ethische richtlijnen bestaan, heb ik als cosmetisch arts
zelfstandig een aantal persoonlijke richtlijnen gedefinieerd. Deze richtlijnen zijn geïnspireerd op de
basale principes van de gezondheidsethiek, maar zijn naar mijn mening nog niet concreet genoeg
uitgewerkt in het proces van discours.

Als cosmetisch arts probeer ik bij een moreel
dilemma zo goed mogelijk te kiezen uit de verscheidene alternatieven tot handeling. De cosmetische
geneeskunde is echter op dit moment een moreel grijs
gebied waarin verscheidene ethische principes met
elkaar botsen. Ik vind bijvoorbeeld de volgende vragen
erg interessant:
 oe kan je als cosmetisch arts op een ethische wijze
H
informatie geven over cosmetische ingrepen?
Hoe balanceer je als cosmetisch arts tussen de wensen van de patiënt en de culturele acceptatie van de
maatschappij?
Hoe maak je als cosmetisch arts een goede
	afweging tussen de medische risico’s en de potentiele
meerwaarde van deze behandelingen?
Welke kwaliteiseisen moet de cosmetische geneeskunde formuleren om de beste balans te vinden
tussen de veiligheid, het mogelijke voordeel voor de
cliënt en de maatschappelijke beschikbaarheid van de
cosmetische geneeskunde.

DE RICHTLIJNEN DIE IK ZELF HEB GEFORMULEERD, ZIJN DE VOLGENDE:
1 Ik neem elke hulpvraag van de cliënt/patiënt serieus, maar geef geen oordeel over de
	(medische) noodzakelijkheid van de behandeling. Ik adviseer indien gewenst wel over welke
behandelingen en alternatieven de hulpvraag zouden kunnen helpen oplossen.
Principe van respect voor autonomie.
2 Ik, als cosmetisch arts, bewaak de veiligheid van de behandeling. De veiligheid wordt naar mijn
mening niet alleen bepaald door het risicoprofiel van de behandeling, maar ook door het medische en psychologische patiëntenprofiel. Een patiënt kan bijvoorbeeld door een body dysmorphic disorder een pathologisch verwachtingspatroon hebben. Principe van niet schaden.
3 	Ik doe geen behandelingen die dusdanige resultaten geven, dat die de patiënt zou kunnen
schaden in het intermenselijk verkeer. De behandelingen moeten een meerwaarde geven
voor mijn cliënten aan hun leven. Principe van goed doen.
4 De cosmetisch arts mag zijn kennisvoorsprong of machtpositie niet uitbuiten om winst te
	maximaliseren ten koste van de fundamentele belangen van anderen, en hij dient actief door
een efficiënte en doelbewuste organisatie van de infrastructuur de cosmetische geneeskunde
voor een zo groot mogelijke maatschappelijke groep beschikbaar te houden. Kwaliteitseisen
moeten in teken staan van de ethische principes eerder genoemd en niet om een product
bewust schaars te houden. Principe van rechtvaardigheid.

Doordat er op het gebied van de cosmetische geneeskunde nog geen grote morele overeenstemming is in
de samenleving, kun je het als cosmetisch arts niet snel
goed doen, alleen zo goed mogelijk, omdat de goede
redenen van de alternatieven (waaronder naar mijn
idee ook verbod of non-participatie zouden kunnen
behoren) altijd meeresoneren.
Dit vraagt daarom om verdere verdieping van de
morele vragen van dit nieuwe vakgebied zodat algemeen geaccepteerde deontologische ethische richtlijnen op het vakgebied van de cosmetische geneeskunde via het proces van discours kunnen worden
gevormd.

Graag nodig ik collegae uit tot een reactie
en tot meedenken hierover.
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Rubriek

COSMETISCH

Auteurs Burcu Gündogdu, Jani van Loghem en Kim Manuels
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Wat is sch
Beauty is in the eye of the beholder,
is een bekende Engelse uitdrukking.
Dat betekent dat schoonheid
een subjectief begrip kan zijn en
afhankelijk is van degene die de
schoonheid moet beoordelen, niet van
de schoonheid zelf. Degene die het
object observeert bepaalt dus of
het object mooi is.
En daarmee is schoonheid een subjectief
begrip. Maar is deze stelling echt zo
absoluut? Of bestaan er universele
waarheden over wat nu precies mooi is.
Op de lustrumvergadering van de
NVCG hield Ronald Giphart een
bevlogen en amusante presentatie
over schoonheid, waarbij al snel de
link gelegd werd tussen schoonheid en
evolutionaire biologie (en dus seks).
Maar als arts willen we objectief zijn
en het onderwerp waarover we spreken
wetenschappelijk benaderen. Kan dat
als we het over een subjectief begrip als
schoonheid hebben? Als we de medische literatuur er
op naslaan die over het begrip schoonheid en het begrip
aantrekkelijkheid is gepubliceerd, dan blijkt er een
grote hoeveelheid aan studies te bestaan. En schoonheid
blijkt dan ook een wetenschappelijk te bespreken
onderwerp te zijn. In deze tekst willen we graag
een aantal van deze artikelen bespreken.
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Wat schoonheid nu precies is, is al duizenden jaren een debat en door diverse filosofen beschreven.
Sappho (7e eeuw voor Christus) zei:
“Wat mooi is, is goed”. Plato (5e eeuw voor
Christus) zei: “Wat goed is en echt, is mooi”.
Giphart verduidelijkte deze tekst met de
woorden “Het mooie is een manifestatie van
het goede. Een mooie, aantrekkelijke vrucht
is een gezonde vrucht en dus een goede
vrucht” en vroeg zich af of het ook (nog
steeds) zo voor mensen geldt: zijn ‘mooie’
mensen betere mensen?
Immanuel Kant (18e eeuw) zei: “Schoonheid
is datgene wat onze belangeloze interesse
of de tevredenheid vangt”.
In andere woorden, onze interesse wordt aangewakkerd door
schoonheid, met als enige reden
dat het mooi is. 1, 2
Kunstenaars hebben eeuwen
lang hun eigen interpretatie
aan schoonheid gegeven.
Botticelli schilderde een
perfecte versie van Venus,
zo perfect dat ze in werkelijkheid niet zou kunnen
bestaan. Eigenlijk was
hij een voorloper van wat
hedendaagse photoshop
kunstenaars met de
airbrush tools doen om de
gezichten van de modellen
tot in perfectie te krijgen.
Leonardo da Vinci is bekend
vanwege zijn Vitruvian Man,
de afbeelding van de perfecte
symmetrie en proporties van
een mannenfiguur. Deze afbeelding is vaak te zien in medischesthetische presentaties. 3



Uit diverse psychologische studies blijkt
dat personen die een medisch-cosmetische
behandeling ondergaan een verbetering
ondervinden in hun kwaliteit van leven. Ze
ervaren een beter zelfbeeld, maken een betere eerste indruk, voelen zich zekerder van
zichzelf en zijn productiever op hun werk.4
Aan de andere kant is er geen toegevoegde
waarde aan een cosmetische verandering als
de patiënt zich er niet beter bij voelt.



Wanneer een patiënt bijvoorbeeld last heeft van het eerder in dit
tijdschrift beschreven Body Dysmorphic Syndroom5, zal geen enkele
cosmetische interventie de patiënt de voordelen kunnen geven van
het zich mooier en aantrekkelijker voelen, omdat de patiënt zich per
definitie niet mooi voelt.
Het doel van iedere schoonheidsbevorderende behandeling is dan
ook een psychisch effect ‘van binnen’, terwijl wij aan de buitenkant
werken.

Detail uit ‘De Geboorte van Venus’
van Boticelli, ca. 1483
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DE EVOLUTIONAIRE BETEKENIS VAN
SCHOONHEID EN VEROUDERING
In de evolutionaire biologie is het reeds lang bekend dat wanneer een
dier symmetrie en jeugdigheid bezit, dit dier een grotere kans heeft
om zich voort te planten. Binnen de evolutionaire biologie staan
symmetrie en jeugdigheid dan ook gelijk aan genetisch geschikt,
ziektevrij en vruchtbaar. De rationale hiervoor is, dat wanneer een
dier zijn energie kan ‘verspillen’ aan het perfecte uiterlijk met mooie
symmetrische veren bijvoorbeeld, dat dit exemplaar wel een goed
immuunsysteem moet hebben en dus een geschikte partner is voor
reproductie.6
Ook in menselijke evolutionaire biologie is uiterlijk belangrijk.
Natuurlijk zijn er andere eigenschappen die minstens even belangrijk
zijn (intelligentie, humor, artistieke vermogens, conversatietalent,
muzikaal talent, macht, etc). Maar uiterlijk is ook zeer belangrijk in
de aantrekkelijkheid van mensen. Overweldigend wetenschappelijk
bewijs toont aan dat mensen met meer symmetrische kenmerken
mooier worden gevonden en waarschijnlijk worden beschouwd als
meer genetisch geschikt.
De mooie mensen worden gunstiger beoordeeld en behandeld
gedurende hun hele leven. De mooie mensen hebben meer kans op
betere cijfers op school, het krijgen van de betere banen en ontvangen hogere salarissen. 7, 8 En zoals Giphart ons vertelde geven mooie
mensen hun bedpartners hevigere orgasmen. De wens om mooi te zijn
is aangeboren, omdat de natuur de meer symmetrische en jeugdige
mensen als een mooie persoon markeert; ziektevrij, genetisch geschikt en vruchtbaar.
Wat wij als schoonheid en aantrekkelijkheid ervaren, weerspiegelt de
evolutionaire drang naar de geschikte voortplantingspartner. Wat wij
mooi vinden aan een vrouw (volle lippen, vol haar, heupen, borsten)
zijn tekenen van jeugdigheid en vruchtbaarheid. Wat wij aantrekkelijk
vinden bij een man (krachtig, gespierd, hoekiger profiel), zijn tekenen
van het vermogen om voor de vrouw te zorgen - die veelal correleren
met testosteron spiegels.

De pauw heeft meer kans op reproductie
wanneer zijn veren symmetrisch zijn
Foto: Stock.xchng

Uit onderzoek blijkt dat aantrekkelijkheid bij mensen afhankelijk is
van 4 karakteristieken:

De vier kenmerken moeten niet als absoluut gezien worden; 100%
symmetrie is net minder mooi dan wanneer een gezicht een lichte
mate van asymmetrie bezit. Een gemiddelde neus is mooier dan een
hele grote of een hele kleine neus, maar dat betekent niet dat het
gemiddelde van alle gezichten het mooiste is. Seksueel dimorfisme
wil zeggen dat een man mannelijke uiterlijke kenmerken heeft en
een vrouw vrouwelijke. Maar subtiele mannelijke kenmerken bij een
vrouw en subtiele vrouwelijke kenmerken bij een man maken het gezicht nog aantrekkelijker volgens onderzoeken. Het laatste kenmerk,
jeugdigheid, is natuurlijk ook niet als absoluut te beschouwen.
De eerste drie kenmerken zijn relatief stabiel tijdens het leven.
Jeugdigheid is echter veranderlijk met de tijd. En daarom zijn veel
schoonheidsverbeterende behandelingen gericht op het verjongen
van het uiterlijk.
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 Symmetrie
 Gemiddeldheid
 Sexueel dimorfisme
 Jeugdigheid

DE GULDEN SNEDE
Onderzoek van meer dan 20 jaar toont
aan dat mensen uit diverse culturen,
achtergronden, werelddelen en tijden
schoonheid van het gezicht hetzelfde
waarderen. En het feit dat er een duidelijk universeel idee bestaat van wie
mooi is en wie niet, is de aanleiding van
een grote zoektocht naar een mathematisch model voor schoonheid.
Diverse publicaties bespreken de
gulden snede, de Golden Ratio, de
Goddelijke Verhouding, ofwel het getal
Phi. Het is een mathematisch bijzonder
getal. Phi = 1:1,618. Wanneer een lijn
in tweeën wordt verdeeld, bestaat er
maar één punt, waarbij het korte deel
ten opzichte van het lange deel precies
dezelfde verhouding heeft als het lange deel ten opzichte van de lengte van
de gehele lijn.

De Gulden snede werd al in de Griekse
en Romeinse tijd gebruikt in de architectuur van de tempels en gebouwen,
de renaissance schilders gebruikten de
Gulden Snede om hun portretten er
mooier uit te laten zien en de Gulden
Snede wordt vandaag de dag in allerlei
kunst, mode en design gebruikt.

Uit Josh Jefferson, 2004

Ook in de natuur komt de Gulden Snede veelvuldig voor. Daarom wordt het
ook wel de Devine Ratio genoemd, de
goddelijke verhouding.

De Gulden Snede wordt gevonden in diverse mathematische modellen zoals de logarithmische spiraal, het pentagon, het decagon en het
dodecagon. De Gulden Snede wordt gevonden in de lengte van onze
ledematen, de vingers, het ECG van onze hartslag, de spiraal van zonnestelsels, in de bloemschakeringen van planten en zelfs het DNA.
En ja, ook in het gezicht is de Gulden Snede terug te vinden.
Een mooi gezicht is niet te smal, niet te kort, niet te breed, maar
precies goed. Mooie verhoudingen van het gezicht zijn 1:1,618.
Deze verhouding kan worden teruggevonden in diverse metingen
van een mooi gezicht.

Deze gezichten zijn niet te kort en niet te lang, maar precies goed.
Mooie gezichten hebben de verhouding 1:1,618

De Amerikaanse plastisch chirurg Stephen Marquard investeerde
zijn tijd om foto’s te analyseren van honderden professionele
fotomodellen. Hij mat de verhoudingen in het gezicht en ontwierp
het Golden Ratio Masker en patenteerde dit. Op zijn website,
www.beautyanalysis.com is een duidelijke uitleg te zien over
wat deze ratio inhoudt.
Het Golden Ratio Masker is
afgeleid van een 11-punts
pentagonaal complex is het
eerste objectieve meetinstrument waarmee schoonheid
gemeten kan worden.9
Uiteraard is het masker nog
niet perfect en zijn er verschillende maskers voor mannen
en vrouwen, maar het is een
mooi instrument dat gebruikt
kan worden in de analyse van
een gezicht en de planning van
cosmetische ingrepen.10
Het Golden Ratio Masker van Stephen Marquard
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Analyse van het gezicht met zowel de lijn van Steiner als het PhiMasker. De stippellijn geeft de ideale Steiner Lijn aan, terwijl de doorgetrokken lijn de werkelijke situatie is.
Steiner Lijn: van de inferieure zijde van de neustip
via de lippen naar de kin (uit Elif et al. 2002).

KLINISCHE CASUS
Het masker kan worden gebruikt bij de
analyse van de proporties van het gelaat.
In deze casus werd niet alleen het masker,
maar ook de Steiner Lijn gebruikt.11
Deze lijn loopt idealiter in het profielaanzicht vanaf de onderzijde van de neuspunt
naar de projectie van de kin, waarbij zowel
de boven- als de onderlip de lijn raken.
Aangezien bovenstaande dame reeds 29 jaar
was, had zij geen behoefte aan een verjongende behandeling; zij ziet er immers jonger
uit dan ze werkelijk is. Maar als we naar de
proporties kijken, zien we het volgende. Ze
heeft een vrij rond gezicht. De breedte van
haar gezicht is te groot ten opzichte van de
lengte van het gezicht. Daarnaast is de kin
vrij teruggetrokken, zoals te zien is aan de
Steiner Line. Om de balans van de proporties
in haar gezicht te optimaliseren, werd gekozen voor het accentueren van de V-vorm
van het gezicht. Met een 3-punts canule
techniek werden de contouren die de lengte
van het gezicht accentueren versterkt: de
laterale wenkbrauw, het laterale zygomaticum en de projectie van de kin. Dit werd gedaan volgens het schema, waarbij de filler in
een multi-level techniek werd aangebracht:
deels op het periost en deels op de overgang
tussen dermis en subcutis.

in de top van de neuslippen plooi geplaatst met
een 28G, 19 mm naald. Vanwege de hoge viscositeit is dit product bijzonder geschikt voor augmentatie van de kin en het liften van de wangen.
Doordat het tevens een zeer hoge elasticiteit bezit zal het verkregen resultaat behouden blijven
omdat het product goed in de geïnjecteerde vorm
zal blijven. De verwachte duur van het effect zal
zo’n 12 maanden of meer zijn.

ESTHETIEK
Esthetiek houdt zich bezig met de natuur van kunst en schoonheid. Essentie
hierbij is de creatie en waardering van schoonheid. Wanneer we iets mooi vinden,
hebben we een esthetische ervaring en ervaren we positieve emoties.
In onze samenleving wordt schoonheid vooral beschouwd als fysieke aantrekkelijkheid. Bij de eerste ontmoeting wordt een mens meestal aangesproken op zijn/
haar fysieke verschijning. De fysieke aantrekkelijkheid is het meest zichtbare en
meest toegankelijke kenmerk van een persoon en heeft een belangrijke informatieve waarde. Het begrip esthetiek houdt veel meer in dan schoonheid alleen en
bevat ook categorieën als het sublieme, het pittoreske en het lelijke. Het gaat in
de esthetiek niet om de waarneming op zich, maar om wat de waarnemer vindt
van hetgeen hij waarneemt. 1, 4, 8, 12
Schoonheid zit in ieder mens. De cosmetische geneeskunde kan helpen dit te
benadrukken of het mindere te laten vervagen. Creatie van esthetiek vertaalt
zich in jeugdige en stralende schoonheid en het verminderen van imperfecties.

Referenties:
1

Dayan S. What is beauty and why do we care so much about is? Arch. Facial Plastic Surgery 2011;1(13): 66-67
Giphart R. Persoonlijke communicatie tijdens de lustrum editie van de NVCG ALV (3 december 2013).
3
Jefferson Y. Facial Beauty - Establishing a Universal Standard. IJO. 2004;15(1):9-22
4
	Foustanos et al. The impact of self-image and self-confidence in the work environment. Aesthetic Plast
Surg. 2007;31(5):435-444.
5
	
De Koning P. Vulink N. Body Dysmorphic Disorder - Een ziekelijke preoccupatie met het uiterlijk. Cg Magazine. 2013;1(mei):18-19.
6
	
Rhodes G, Yoshikawa S, Clark A, Lee K, McKay R, Akamatsu S. Attractiveness of facial averageness and
symmetry in non-western cultures: in search of biologically based standards of beauty. Perception.
2001;30(5):611-625.
7
	Beall AE. Can a new smile make you look more intelligent and successful? Dent Clin North Am.
2007;51(2):289-297.
8
Synnott A. The beauty mystique. Facial Plast Surg. 2006;22(3):163-174.
9
www.beautyanalysis.com
10
Bashour M. An Objective System for Measuring Facial Attractiveness Plast. Reconstr. Surg. 2006;118:757.
11
	Elif F. et al. Soft tissue profile in Anatolian Turkish adults: Part I. Evaluation of horizontal lip position
using dif-ferent soft tissue analyses. Am. Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics.
2002;January:57-64.
12
	Muhn. et al. The evolving role of hyaluronic acid fillers for facial volume restoration and contouring:
a Canadian overview. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology. 2012:5 147–158
2

Uiteindelijk werd met een 25G, 50 mm canule 4,5 ml calciumhydroxylapatiet (Radiesse,
Merz Aesthetics, Frankfurt, DE) gebruikt;
2 ml in de kin, 1 ml beiderzijds in de jukbeenregio en 0,10 ml in de laterale wenkbrauw.
De overgebleven 0,15 ml werd op het periost
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NVCG VERENIGING

Door Jan Aghina

Foto uit ‘Heldinnen’:
Eric van den Elsen
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NVCG 10 jaar

de ALV kreeg een feestelijk vervolg

Op 3 december vierde de NVCG haar tienjarig bestaan met een feestelijk
opgetuigde Algemene Ledenvergadering. De daarvoor gekozen locatie
Boerderij Mereveld lijkt berekend op een onstuimige groei van de NVCG de
komende tijd. De met 122 leden begonnen ALV eindigde weliswaar met 121
leden, maar de jubileumspeech van de voorzitter was gericht op een blinkende toekomst voor het vakgebied. De leden ondersteunden van harte
een spontaan dankwoord aan het bestuur, waaruit veel waardering klonk
voor de betoonde zeer grote inzet.
Het grand buffet was een prima gelegenheid om bij te praten en elkaar
te ontmoeten. Dat alles in afwachting van zowel de jubileumspeech van
voorzitter Peter Termohlen als het optreden van Ronald Giphart.
Met verve stortte Ronald zich op twee onderwerpen die de cosmetisch
arts na aan het hart liggen: de schoonheid en de arts. Met anecdotische, en
hilarische verhalen zorgde hij voor een brede lach en enige interactie met
de zaal. In ieder geval weten die leden die er waren nu waarom de vrouwenborst aan de voorkant zit en wat voor reactie vrouwen vertonen op het
zien van blote mannen.
Duidelijk dat de aansluitende borrel een goede gelegenheid bood om met
elkaar verder te praten, zij het over Giphart, zij het over onszelf en ons vakgebied, alvorens met een rijkgevulde goodiebag huiswaarts te keren.
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Rubriek

VERENIGINGSNIEUWS

DE NVCG HEEFT ONLANGS DE VOLGENDE NIEUWE LEDEN MOGEN VERWELKOMEN:
Drs. M.S. de Bie | arts, woonplaats Amsterdam,
werkzaam bij Doctors at Soap

Drs. C. IJsbrandy | arts, woonplaats Amsterdam, werkzaam
bij de Velthuiskliniek/Equipe Zorgbedrijven in Eindhoven

Drs. I. Farzad | arts, woonplaats Rotterdam,
werkzaam bij Laser Company en Mooikliniek

Drs. Chr. Stojkovic | arts, woonplaats Nieuwegein,
werkzaam bij de Velthuiskliniek Velp en Eindhoven

DE NVCG HEEFT TWEE NIEUWE SPONSOREN MOGEN VERWELKOMEN
Biocodex Benelux, de nieuwe partner van Sinclair Is
Pharma, leverancier voor o.a. Sculptra ( Poly-L-melkzuur)
en Kelo-cote (siliconengel voor de behandeling en
preventie van hypertrofische littekens en keloïden).
Biocodex is een farmaceutische firma: ‘Healthcare with
passion and conviction’ en richt zich op de healthcare
professional. Voor meer informatie:
j.hessen@biocodex.nl of info@biocodex.be

Goodlife Dermatology brengt het ‘Hydrolift Action’ Concept van IBSA
Pharmaceuticals op de Nederlandse markt. Hydrolift Action is een uiting van
synergie tussen bioregeneratieve en mechanische lifting. Het is een complete
lijn van injectables onder de naam Viscoderm, Viscoderm Skinkò en Aliaxin,
aangevuld met ondersteunende producten voor thuisgebruik; lokale en
orale anti-aging skincare behandelingen, speciaal ontwikkeld voor de beste
resultaten na intradermale therapie onder de naam Viscoderm Cream
en Viscoderm Pearls. Meer informatie: www.ibsaderma.com

ADVERTENTIE
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NVCG AGENDA
Januari 2014
Merz, Master Workshop Fillers
Zo Medical Training
Entercare, Ultimate-volume-canule
Croma, injectietechnieken Princess
Laservision, FOX Laser, Schimmelnagel
Bo-Medical, Stylage, Basis
Merz, Master Workshop Fillers
Obagi Nu-Derm Fx Training
IMCAS Parijs 2014

7 januari
13 januari
14 januari
18 januari
20 januari
21 januari
22 januari
27 januari
30 jan-2 febr

Noord-Nederland
Veghel
Linschoten
Eersel
Nieuwleusen
Ankeveen
omgeving Eindhoven
Veghel
Parijs

www.merzaesthetics.com
www.jc-imp.nl
www.teosyal.nl
www.cromapharma.nl
www.laservision.nl
www.bo-medical.com
www.merzaesthetics.com
www.jc-imp.nl
www.imcas.com
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Februari 2014			
Bo-Medical, Stylage, Lips
Croma, injectietechnieken Princess
Zo Medical Training
Bo-Medical, PRP
Obagi Nu-Derm Fx Training
Laservision, FOX Laser, Schimmelnagel
Entercare, Global-Deep Lines-First Lines

3 februari
8 februari
10 februari
11 februari
24 februari
24 februari
27 februari

Ankeveen
Eersel
Veghel
Ankeveen
Veghel
Nieuwleusen
Linschoten

www.bo-medical.com
www.cromapharma.nl
www.jc-imp.nl
www.bo-medical.com
www.jc-imp.nl
www.laservision.nl
www.teosyal.nl

Maart 2014			
Zo Medical Training
ALV NVCG
Bo-Medical, Stylage, Volume
Obagi Nu-Derm Fx Training
Entercare, Global-Deep Lines-First Lines
Obagi Nu-Derm Training voor gevorderden

10 maart
11 maart
18 maart
24 maart
27 maart
31 maart

Veghel
info volgt
Ankeveen
Veghel
Linschoten
Veghel

www.jc-imp.nl
www.nvcg.nl
www.bo-medical.com
www.jc-imp.nl
www.teosyal.nl
www.jc-imp.nl

April 2014			
AMCW
Bo-Medical, Stylage, Basis
Derm-Appeal workshop Peelings,
Elizabeth Moberg
Bo-Medical, PRP
Laservision, FOX Laser, Schimmelnagel

3, 4 en 5 april
7 april

Monaco
Ankeveen

www.euromedicom.com
www.bo-medical.com

12 en 13 april
15 april
21 april

Huizen
Ankeveen
nieuwleusen

www.dermappeal.nl
www.bo-medical.com
www.laservision.nl

Mei 2014			
Bo-medical,Stylage, Handen
Merz Aesthetics Expert SummitNetherlands
Bo-medical, Lovera
Laser Europe 2014

13 mei

Ankeveeen

www.bo-medical.com

14 mei
21 mei
22-24 mei

Amsterdam
Ankeveen
Amsterdam

www.merzaesthetics.com
www.bo-medical.com
www.lasereurope2014.com

Juni 2014			
Bo-Medical, Stylage, Volume
ALV NVCG
Derm-Appeal, Dry Needling,
Mary Ritcherson

2 juni
17 juni

Ankeveen
info volgt

www.bo-medical.com
www.nvcg.nl

28 en 29 juni

Huizen

www.dermappeal.nl

Overige Data 2014			
ALV NVCG

9 september en 2 december

info volgt 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.

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.
idszorg is met nadruk
Vanuit de Inspectie voor de Gezondhe oort voor de cliënt.
pasp
een
van
n
verzocht gebruik te make

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
*

leden
voor

*

0
€ 1,5 leden
nietvoor
n
koste

nd
verze
usief
*excl

Rubriek

Auteurs
E. Ranneva, G. Siquier, P.H. Deprez en R.Vergereau

THERAPIE

Samenvatting
Het verlies van haar is een van de meest voorkomende problemen bij beide

geslachten, waarmee patiënten de huidarts bezoeken. De kaalheidspatronen
Rubriek OPLEIDINGEN
verschillen bij mannen en vrouwen, zowel statistisch, als klinisch en diagnostisch.
De door de FDA voor het verlies van haar goedgekeurde medicamenten omvatten
corticosteroïden, minoxidil en 5-alpha-reductase inhibitoren. De chirurgische
behandelingen voor haarherstel bestaan uit strip technieken, follikelextractie, een
behaarde hoofdflap of verkleining van de scalp. Ieder product of methodiek
kent contraindicaties en bijwerkingen.

Een klinische studie ter evaluatie van de werkzaamheid
van een gecombineerde therapie met XL Hair®
bij verschillende kaalheidspatronen

Het herstel bij een blonde vrouw
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XL Hair® injecteerbaar klasse III
geneesmiddel, Reparestim®Hair TD
en AD Daily Care Hair zijn capilaire
regeneratoren die de capaillaire vezels
revitaliseren en versterken via het
ter beschikking stellen van grotere
hoeveelheden essentiële nutriënten
benodigd voor capillaire groei, en een
stimulering van de groeifactoren voor
het haar.

MATERIAAL EN METHODE

rstel

acute verlies van haar tot staan te
brengen en stimuleerde de groei van
nieuw haar binnen 6 maanden.
De beste werking werd verkregen
in een casus van symptomatisch
verlies van haar bij vrouwen: na zwangerschap en kraamperiode, stress en
vasten. Bij mannelijk haarverlies dat
is gebaseerd op androgenetische
alopecia, is het resultaat tevredenstellend, maar verder onderzoek is
noodzakelijk. De patiënt met androgenetische alopecia kreeg 12 behandelingen, eenmaal per twee weken.
60% van de patiënten was tevreden
met het resultaat van de behandeling
na 12 weken.

GROEI VAN
NIEUW HAAR

In een multicenter, open label, niet
comparatieve pilot study werden 47
patiënten ( 32 vrouwen en 15 mannen)
geïncludeerd die de arts bezochten
wegens verlies van haar. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 34
jaar en de periode van de alopecia bedroeg 5 jaar. Na 3 en 6 maanden werd
de behandeling geëvalueerd.

XL Hair® injecties en/of de toepassing
van Reparestim® Hair TD met behulp
van de microneedling roller AD Roll
TD® werd eenmaal per week herhaald
in het gebied met het verlies van haar.
In totaal waren er per casus 8 sessies
uitgevoerd. De mogelijk bijwerkingen
werden eenvoudig dagelijks verzorgd.
AD Daily Care Hair spray werd direct
op het hoofd met een lichte massage
aangebracht, waarmee werd zekergesteld dat het product goed werd
verdeeld over het probleemgebied.
De applicatie gebeurde tweemaal
per dag, driemaal per week, gedurende 8 tot 16 weken. De reguliere
behandeling met injecties XL Hair® of
microneedling met Reparestim® Hair
TD gecombineerd met de plaatselijke
applicatie van AD Daily Care Hair, was
in staat om binnen drie maanden het

CONCLUSIE
De resultaten van de studie geven
aan dat injecties van XL Hair® of Reparestim® Hair TD toegepast met een
microneedling apparaat (AD Roll TD®)
en gecombineerd met AD Daily Care
Hair een werkzame behandeling zijn
voor het verlies van haar bij verschillende kaalheidspatronen. De resultaten
geven aan dat mesotherapie injecties
met XL Hair® of microneedling met Reparestim® Hair TD gecombineerd met
AD Daily Care Hair in staat zijn om de
haarfollikels te activeren, waarbij een
verlenging onstaat van de anagene
fase en een verkorting van de telogene
fase, waardoor de miniaturisering van
de haarfollikels teniet wordt gedaan,
de haaruitval stopt en nieuw haar
gaat groeien. Het protocol van de behandeling en de frequentie waarmee
de behandeling moet plaats vinden
zijn aangepast aan de sexe. Voor een
optimaal effect, moet de behandeling
met AD Daily Care Hair tenminste
6 maanden worden volgehouden.

Study is ondersteund door
Aesthetic Dermal S.L.
Deze studie verscheen eerder als
paper tijdens de AMEC in Parijs
in oktober 2013.
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Is jeugdigheid enkel een injectable?
Ontdek de 3 step stimulation peel!
De 3-Step Peel van ZO Medical combineert de medium diepe Controlled Depth Peel met de
heilzame werking van de Facial Stimulator Peel van ZO Skin Health.
Deze combinatie zorgt voor een mix van zuren die effectief de talgproductie van de huid onder
controle brengt. Het resultaat is een huid met een gezonde uitstraling. Samen met de 6% retinol
stimulation crème, ontstaat er een huid die een enorme verjonging heeft ondergaan.
JC IMP B.V.
Frisselsteinstraat 8, 5461 AD Veghel
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BIEDT NU UW CLIËNTEN
DE OPLOSSING OM VOL
ZELFVERTROUWEN VOOR
DE DAG TE KOMEN.
Na cosmetische procedures en behandelingen kan een
cliënt pijn, ongemak en schaamte ervaren. Lycogel®
Breathable Camouﬂage en Breathable Concealer vormen
de oplossing. Deze baanbrekende technologie geeft uw
cliënten het perfecte uiterlijk. Door middel van LYCOComplex en SPF 30 wordt de huid beschermd, terwijl u zorg
biedt aan de onderliggende huidconditie. De producten
van Lycogel® zijn bewezen geschikt voor acne en rosacea.
De producten kunnen veilig gebruikt worden in combinatie
met de meeste behandelingen, zodat uw cliënten het
comfort en zelfvertrouwen ervaren dat zij verdienen.

Nazorg met vertrouwen.

lycogel.nl

+31(0)35 5230090

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.

DCN NL 0750

Informatie BOCOUTURE®

