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DE BIOSTIMULATOR
DIE VOLUME-HERSTEL GEEFT,
MET EEN RESULTAAT VAN MÉÉR DAN 2 JAAR*(1)

Ga nu naar www.goodlifepharma.com/combineren of
stuur een e-mail naar derma@goodlifepharma.com
met de tekst ‘Ja, ik ontvang graag de tool om een
behandelplan voor te kunnen stellen!’
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U kent Goodlife Dermatology van bijvoorbeeld Easy
TCA peelings, Aliaxin en de RRS lijn waaronder XL Hair.
Ons brede assortiment biedt u vele combinatiemogelijk
heden om een totaal behandelplan voor een indicatie op
te stellen. Indicaties kunnen bijvoorbeeld ‘vermoeide ogen’,
‘huidverbetering’ en ‘volumeverlies’ zijn. Om uw cliënt een
behandelplan inclusief totaalprijs direct mee te kunnen
geven hebben wij een handige tool ontwikkeld welke
u kunt aanvragen.

M

99

Ontdek de kracht
en de kunst van
het combineren
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• Natuurlijk en geleidelijk herstel van
diepliggende weefsels(2)
• Efficiënte stimulatie van collageen(1)
• Natuurlijke esthetische resultaten die
meer dan 2 jaar aanhouden*(1)
*De klinische studie werd na 25 maanden beëindigd.
1) Narins et al. A randomized study of the efficacy and safety of injectable poly-L-lactic acid vs. human based collagen implant in the treatment of nasolabial
fold wrinkles. J Am Acad Dermatol 2010 Mar; 62(3): 448-62.
2) Vleggaar D. et al. Facial enhancement and the European experience with Sculptra (injectable poly-L-lactic acid). J Drugs Dermatol 2004; 3-542-547.
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Standaarden, Richtlijnen en Kwaliteitsnormen

Een pilotstudie
Pijnvermindering voor
Botuline toxine type A injectietherapie
in Esthetische Geneeskunde

Met trots presenteren wij u dit bewaarnummer van het Cg Magazine met de NVCG
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standaard voor gebruik van Botulinetoxine in de Esthetische Geneeskunde. Een belangrijk naslagwerk voor Nederlandse artsen die actief zijn in de Esthetische Geneeskunde. Proficiat Jani van Loghem, die als trekker hiervan onze complimenten verdient!
Hartelijk dank ook aan alle actief betrokken NVCG leden, en niet-NVCG leden,
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voor hun inzet en medewerking hieraan.
Kennis delen is een belangrijke voorwaarde voor kwaliteitsverbetering. Breed gedragen standaarden, richtlijnen en kwaliteitsnormen zijn belangrijke instrumenten om
kennis en ervaring te bundelen en te delen. Het ontwikkelen hiervan is een zware
klus, die alleen door intensieve samenwerking geklaard kan worden. In dit verband ook
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hulde aan de kwaliteitscommissie van de NVCG, die hard werkt om eind 2015 de eerste

De nieuwe redactie

versie van ons kwaliteitshandboek gereed te hebben. Weer een belangrijke mijlpaal
voor kwaliteitsverbetering van onze beroepsgroep!

van het Cg Magazine stelt zich voor

Interdisciplinaire samenwerking vindt plaats binnen de Nederlandse Stichting Esthe-
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tische Geneeskunde (NSEG) met een afvaardiging van KNO-artsen, plastisch chirurgen,

Medische huidverbetering

dermatologen, oogartsen, kaakchirurgen en cosmetisch artsen. Een belangrijke
missie van de NSEG is het ontwikkelen van breed gedragen kwaliteitsnormen.

...een zinvolle aanvulling
in de cosmetische geneeskunde?

Minister Schippers steunt dit proces omdat kwaliteitsnormen de cosmetische sector
toetsbaarder maken en zij de regelgeving in de cosmetische sector wil verbeteren.
De norm voor de leeftijdsgrens en de reclamenorm zijn een eerste tastbaar resultaat
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van de NSEG. Ook het curriculum voor cosmetisch (esthetisch) artsen wordt straks

Verenigingsnieuws

in samenwerking met de NSEG opgeleverd. Een belangrijk kwaliteitsdocument

NVCG-Agenda en
de nieuwe leden van de NVCG

om in de toekomst de cowboys van de professionals te kunnen onderscheiden.

66
Nieuwe sponsoren

LAST BUT NOT LEAST: Komt allen naar het NVCG congres op 1 december 2015!
Dé dag voor artsen en medisch specialisten in de cosmetiek om kennis te delen,
en daarna het jaar af te sluiten met een klein feestje …
Catharina Meijer,
voorzitter NVCG
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NVCG Standaard voor Botuline Toxine Type A Injectietherapie in de Esthetische Geneeskunde

DEFINITIES
Behandelingen
Alle methoden voor het genezen of verlichten van lichamelijke
of psychische aandoeningen.
Botulinetoxine
Het bacteriële eiwit Botuline toxine type A; de werkzame stof
van de diverse producten.
Calamiteit
Een calamiteit is een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis
tijdens het medisch handelen, die tot de dood of een ernstig schadelijk
gevolg voor de cliënt leidt. Een calamiteit komt voor tijdens het
medisch handelen of bij de toepassing van een product of apparaat
dan wel voortkomend uit een manco in een voorziening of een
kwaliteitsafwijking van een product of apparaat dat toepassing vindt
bij het medisch-specialistisch handelen.
Esthetische Geneeskunde
De esthetische geneeskunde is het medische domein dat zich richt op
schoonheid, veroudering en uiterlijk welbevinden. De instrumenten die
doorgaans binnen de esthetische geneeskunde worden gebruikt zijn
injectables, peels, lasers, licht, op energie gebaseerde apparaten en
kleine chirurgie. Synoniem: Cosmetische Geneeskunde.
Fillers
Injecteerbare wekedelen vulmiddelen die in de esthetische geneeskunde
worden gebruikt ter verbetering van de esthetische toestand
van de patiënt.
Injectables
Injectables zijn injecteerbare producten die in de cosmetische
geneeskunde worden gebruikt ter verbetering van de esthetische
toestand van de patiënt. Onder de brede noemer van de injectables
vallen onder andere botuline toxine, fillers, mesotherapie, injecteerbare
draden, etc.
NVCG Standaard
Een door de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG)
gepubliceerd document dat een algemene norm in het werkveld als
gouden standaard beschrijft van bepaalde behandelmethoden
en producten met bijbehorende achtergrondinformatie.
Een Standaard is uitgebreider dan een Veldnorm vanwege de
additionele achtergrondinformatie.
Richtlijn
Een richtlijn is een wetenschappelijk document dat de huidige
literatuur beschouwt en vergeleken met een standaard en
een richtlijn minder praktisch toepasbaar.
Veldnorm
Een veldnorm berust veelal op consensus en hebben een protocollair
karakter. Een veldnorm geeft concreter dan richtlijnen aan wat in
een bepaalde situatie de gebruikelijke werkwijze is, zowel wat betreft de
inhoud van de zorg als wat betreft de organisatie van het zorgproces.
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1

INLEIDING
Het vakgebied van de esthetische geneeskunde
richt zich op de diagnostiek, de behandeling en de
nazorg van de huid en onderliggende structuren. De
behandeling beoogt een verbetering van de ervaren
gezondheid en het welbevinden door de patiënt.
Kenmerkend voor de esthetische geneeskunde is
dat deze uitgaat van een holistisch mensbeeld;
de mens wordt gezien als geheel waarbij de
interactie tussen lichaam en geest een belangrijke
rol speelt. Hierdoor is de relatie met de patiënt van
wezenlijk belang gedurende de behandelperiode.
De communicatievaardigheden van de esthetisch
arts richten zich op het emotionele en lichamelijke
welbevinden in relatie tot de esthetische behandeling
waardoor de maatschappelijke positie van de
patiënt versterkt wordt. Hiervoor is kennis nodig
over de mens (lichaam en geest) en zijn perspectief
op gezondheid en welbevinden, gezien vanuit
de Nederlandse cultuur maar ook vanuit andere
culturen.
De esthetische geneeskunde is een jong doch
duidelijk afgebakend medisch vakgebied dat zich
bezig houdt met injectables, chemische peels,
cosmeceuticals, lasers, andere energy based devices
en cosmetische chirurgie. De Nederlandse Vereniging
Cosmetische Geneeskunde (NVCG) formuleert
algemene richtlijnen en standaarden voor de
toepassing van de diverse behandeltechnieken. De
standaarden die door de NVCG worden opgesteld zijn
ter verbetering van de kwaliteit van de esthetische
zorg van de Nederlandse behandelaars en de inhoud
ervan berust op algemene consensus van een groep
geconsulteerde leden, en wordt ondersteund door
wetenschappelijke literatuur. Voor de behandelend
esthetisch arts is het goed om houvast te hebben
aan een gouden standaard en voor het publiek is het
belangrijk dat er eenduidigheid is, zodat de patiënt
niet het gevoel heeft dat er grote verschillen zijn in
behandelmethoden waar geen goede verklaring
voor te geven is.
Aangezien protocollering en standaardisering
een steeds belangrijker onderdeel vormen
binnen de ontwikkeling van de cosmetische
geneeskunde als vakgebied, is door de NVCG de
Commissie Kwaliteit samengesteld met als doel
kwaliteit van de aangeboden behandelingen te
waarborgen, ondermeer middels het ontwikkelen
van behandelprotocollen die in Standaarden
worden gepubliceerd. Deze Standaarden bevatten
aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse
praktijkvoering ten aanzien van begeleiding
en behandeling van patiënten die overwegen
cosmetische behandelingen te ondergaan.
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Deze Standaard wordt als integraal onderdeel
opgenomen in de Module Injectables van opleiding
tot esthetisch arts zoals door de NVCG wordt
geformuleerd ten tijde van dit schrijven.
Deze Standaard is geen Richtlijn zoals bedoeld door
de Orde Medisch Specialisten (OMS), maar is een meer
praktisch document. Als belangrijke leidraad zijn
de richtlijnen en consensuspublicaties gehanteerd
zoals die zijn opgesteld door de Deutsche
Gesellschaft für Dermatologie, The European
Academy of Dermatology and Venerology,
The American Society for Dermatologic Surgery,
The American Academy of Otolaryngology-Head
and Neck Surgery, en The American Academy of
Cosmetic Surgery.
Deze Standaard bevat achtergrondinformatie
over botulinetoxine: de geschiedenis, het
werkingsmechanisme, de verschillende beschikbare
producten met overeenkomsten en verschillen,
wijze van reconstitutie en toediening, anamnese,
documentatie, de relevante anatomie en complicaties.
Logischerwijs is deze Standaard dynamisch van
karakter, aangezien voortschrijdend inzicht de inhoud
hiervan kan doen veranderen. Minimaal tweejaarlijks
wordt deze Standaard onder de loep genomen
door de werkgroep en eventueel aangepast.

Samenstelling
van de werkgroep
Deze Standaard is opgesteld door een speciaal
ingerichte werkgroep die significante inbreng
heeft geleverd aan de ontwikkeling hiervan
onder leiding van de Nederlandse Vereniging
Cosmetische Geneeskunde. Deze NVCG Standaard
vertegenwoordigt de geldende professionele
standaard ten tijde van de opstelling ervan.
Diverse NVCG leden zijn geconsulteerd over de
wijze van injectie van Botuline toxine type A
(botulinetoxine) en zijn tot een consensus gekomen
over het algemene gebruik van dosering, aantal
injectieplaatsen, injectielocaties en injectiedieptes.
Ook leden van andere wetenschappelijke
verenigingen die esthetisch werken met
botulinetoxine zijn geconsulteerd om tot een
multidisciplinaire consensus te komen bij de
diverse esthetische behandelindicaties.

De leden van de werkgroep
Drs. Jani van Loghem cosmetisch arts, vicevoorzitter NVCG, voorzitter Product- en Complicatie Registratie Commissie,
voorzitter Onderwijscommissie, voorzitter werkgroep NVCG Standaard Botuline toxine type A
Drs. Pieter Starrenburg cosmetisch arts, voorzitter Commissie Kwaliteit.
Drs. Kim de Weijer cosmetisch arts, lid Commissie Kwaliteit.
Drs. Job Thuis cosmetisch arts i.o., lid Product- en Complicatie Registratie Commissie.
Drs. Annebeth Kroeskop cosmetisch arts, lid Product- en Complicatie Registratie Commissie.

De werkgroep heeft tevens additionele experts geraadpleegd uit diverse wetenschappelijke verenigingen: de NVCG, de
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie
(NVEPC), Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie (NVDV), de Nederlandse Vereniging voor KNO
heelkunde (NVKNO), het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de Nederlandse Vereniging voor Mond-, Kaak en
Aangezichtschirurgie (NVMKA) en de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Chirurgie (NVVCC).
Tot slot heeft de commissie een aantal buitenlandse experts geconsulteerd over het gebruik van botulinetoxine.
In dit document staat duidelijk aangegeven welke informatie van deze multidisciplinaire groep van experts afkomstig is.

NVCG leden

Niet-NVCG leden

Buitenlandse experts

Dr. Catharina Meijer

Prof. dr. Berend van der Lei plastisch chirurg

Prof. dr. Med. Martina Kerscher
dermatoloog, Duitsland

Drs. Pascal Meijer

Drs. David Schietecatte plastisch chirurg

Drs. Sindy Plinsinga

Dr. Aleida Dijkstra dermatoloog

Drs. Tom Decates

Dr. Jonathan Kadouch dermatoloog

Drs. Gabriel Siquier

Dr. Capi Wever KNO arts

Dr. Helga van den Elzen

Dr. Peerooz Saeed oogarts, oculoplastisch chirurg

Drs. Maartje de Bie

Drs. Robert Boonen arts

Dr. Joan Vanderputte
plastisch chirurg, België
Dr. Med. Welf Prager
dermatoloog, Duitsland
Dr. Dalvi Humzah
plastisch chirurg, Verenigd Koninkrijk

Drs. Joost Kroon
Drs. Paul Wijffels
Drs. Peter Termohlen

JULI 2015
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2

OPLEIDING EN NASCHOLING

Opleiding

Fig 1

Wat zijn de minimale opleidingsvereisten

De experts die betrokken werden bij deze consensus leverden
uiteenlopende antwoorden op de
20
vraag welke opleiding de behandelaar minimaal moet hebben en
15
of deze ook aanvullende training
moet hebben genoten. In dit
10
hoofdstuk bespreken we de input
van de geconsulteerde experts.
5
Tien van de twintig experts
vonden dat tandartsen niet in
0
aanmerking komen als behandeTandarts
laar voor botulinetoxine en vijf
konden geen antwoord geven op deze vraag.
Voor deze richtlijn wordt gehanteerd dat behandelaars BIG geregistreerd arts moeten zijn
en daarnaast een verdiepende opleiding hebben
gevolgd om kwaliteit van de behandeling en veiligheid van de patiënt te waarborgen. De esthetische geneeskunde is een snelgroeiend medisch
vakgebied dat zich jaarlijks uitbreidt met nieuwe
technieken, apparaten, producten en behandelmethoden. De patiënten die geïnteresseerd zijn in
verbetering van het uiterlijk worden daarom vaak
ook blootgesteld aan andere behandelingen naast
botulinetoxine zoals fillers, threads, chemische
peels, lasers, licht, andere energy based devices,
chirurgie, etc. Uitgebreide kennis van alle esthetische behandelmethoden is een vereiste voor de
behandelaar om veilig de botulinetoxine behandeling te mogen aanbieden en te kunnen oordelen
of deze behandeling de eerste keus is gezien de
hulpvraag, de medische situatie en de behandelmogelijkheden. In het tweejarige curriculum van
het opleidingsinstituut van de NVCG voor de
opleiding tot esthetisch arts, wordt ruimschoots
aandacht besteed aan alle relevante esthetische
behandelmethoden. Het volgen van dit curriculum, of een gelijkwaardig onderwijsprogramma is
daarom anno 2015 een minimale vereiste voor het
veilig en adequaat uitvoeren van botulinetoxine
behandelingen zie figuur 1.
25

Gezien de overgangssituatie waar de NVCG
zich op dit moment in bevindt, worden esthetisch
artsen, die voldoen aan de aangescherpte
certificeringseisen per 1 januari 2017 met
terugwerkende kracht bekwaam voor behandelingen met botulinetoxine.

Komt niet in aanmerking als
behandelaar
Kan veilig behandelen zonder
aanvullende training
Kan veilig behandelen met
aanvullende training
Hier kan ik geen antwoord
op geven

Arts (basisarts)

Medisch specialist

Artsen die geregistreerd zijn in het BIG register
als medisch specialist of huisarts worden geacht
voldoende bekwaam te zijn mits ook zij, danwel
tijdens hun specialisten opleiding danwel middels
een verdiepende vervolgopleiding goed getraind
zijn om de kwaliteit van de behandeling en veiligheid van de patiënt te waarborgen. Het voldoen
aan gestelde nascholingseisen van de NVCG of
die van de betreffende wetenschappelijke verenigingen, is een aanvullende voorwaarde. Het
volgen van een cursus van één of enkele dagen
is uitdrukkelijk onvoldoende om kwaliteit en
veiligheid te kunnen bieden. Langdurige opleiding
waarbij zowel theoretisch als praktische gestructureerde begeleiding en toetsmomenten aanwezig
zijn volgens de criteria van de KNMG, is de enige
medische professionele standaard die kwaliteit
van de opleiding kan garanderen en daarmee de
kwaliteit en veiligheid van de behandelaar. Hierbij
is het volgen van een door een ander orgaan
gecertificeerde opleiding ook nadrukkelijk onvoldoende. Eén en ander blijkt uit figuur 2.

Met de volgende aanvullende training
(zoals hierboven bedoeld) is kwaliteit geborgd
Fig 2

3% 3%
7%

Meerdaagse cursus, door industrie
georganiseerd
Meerdaagse cursus, niet gesponsord door
industrie

43%

Stage bij ervaren collega van enkele weken
(geen gestructureerde opleiding)
Gestructureerde opleiding binnen de
wetenschappelijke vereniging geformuleerd
44%
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Gestructureerde opleiding van
minimaal 6 maanden volgens objectieve
KNMG criteria (zoals de NVCG/NSEG
module Injectables)

Nascholing
Naast de basisopleiding in de esthetische geneeskunde is het bijhouden van de kennis een vereiste.
De NVCG heeft minimale vereisten opgesteld
om de bekwaamheid te kunnen aantonen.
Deze vereisten worden 1:1 overgenomen in deze
standaard. 1
Het betreft hier onder meer het bezoeken van
congressen, het bijwonen van Algemene Ledenvergaderingen, het volgen van workshops en
cursussen, het participeren in onderwijs, intervisie
groepen, complicatie besprekingen en het schrijven van wetenschappelijke artikelen.

Ook het bijhouden van vaardigheden is een
maatstaf voor kwaliteit van de behandelaar;
Met een minimaal aantal behandelingen en
dagen werkzaam met botulinetoxine per week
kan de kwaliteit van de behandelaar worden
gewaarborgd. Gemiddeld vinden experts dat de
arts minimaal 3 dagen per week werkzaam zou
moeten zijn met botulinetoxine en minimaal 10
patiënten per week zouden moeten behandelen.
De meningen liepen echter sterk uiteen en
vooral de niet-NVCG leden scoorden lager dan
de gemiddelde 3 dagen. Daarom wordt in deze
multidisciplinaire consensus het minimaal aantal
dagen werkzaam te zijn met botuline toxine naar
beneden bijgesteld op 2. Het gemiddeld aantal
patiënten wordt daarom ook mee verlaagd naar
7 per week. Figuur 3.

De benodigde achtergrondkennis van de behandelaar beperkt zich volgens de experts niet tot
het toedienen van injecties. Een brede medische
basis is essentieel om veilig te kunnen werken
met botulinetoxine Figuur 4.
De basiskennis dient naast specifieke esthetisch-geneeskundige kennis van de anatomie,
consultvoering, psychiatrie, processen en regelgeving in een esthetische praktijk, etc. ten minste te
bevatten:

Fig 3

Minimaal aantal dagen per week werkzaam met botulinetoxine

	
Diverse soorten injectables (diverse soorten
fillers, trombocyten rijk bloedplasma (PRP),
mesotherapie, PDO draden, lipofilling, etc)

12,00

10,00

8,00

 osmetische dermatologie (topische medicatie,
C
cosmeceuticals, chemische peels, lasers, licht
en andere energy based devices, etc.)

Aantal dagen per week
Count

6,00

4,00

 ermatopathologie (oncologie en andere
D
huidziektes en -aandoeningen)

2,00

0,00

#1

#2

#3

#4

#5

	
Cosmetische chirurgie (facelifts,
blepharoplastieken, liposuctie, etc.)
Van alle medische opleidingen geeft de opleiding
tot arts de benodigde achtergrondkennis waarop
kan worden voortgebouwd in deze verdiepingen.

Fig 4

Ten einde veilig met botulinetoxine te kunnen werken
heeft de behandelaar aanvullende kennis nodig van:
14%
Geen extra kennis vereist
7%
Kennis over diverse soorten injectables (diverse
soorten fillers, lipolyse, PRP, PDO threads, etc.)
7%

72%

Injectables en cosmetische dermatologie (peelings,
lasers, etc.)
Injectables, cosmetische dermatologie,
dermatopathologie, basiskennis esthetische chirurgie
(facelifts, blepharoplastieken, etc.)

1 Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde: contact@nvcg.nl
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DE GESCHIEDENIS
VAN BOTULINETOXINE
In 1822 beschreef Dr. Justinus Kerner de aandoening botulisme, een zeer ernstige vorm
van voedselvergiftiging, resulterend in symmetrische algehele spierverlamming, leidend
tot de dood. De waarschijnlijke verwekker van deze aandoening in de publicatie van Kerner
was afkomstig van bedorven worsten. Kerner concludeerde uit zijn onderzoek dat een
verdunde vorm van het ziekmakende gif gebruikt zou kunnen worden voor de behandeling
van patiënten met musculaire hypermotiliteitstoornisssen.2 Door verder onderzoek naar
botulisme kon de verwekker van botulisme, Clostridium botulinum, worden geïsoleerd.
C. botulinum bacterie is een grote sporenvormende, anaerobe bacterie.3
In 1946 werd Botuline toxine type A door Dr Carl Lamanna geïsoleerd.4 In 1973 werd
botulinetoxine getest door Alan Scott voor de behandeling van musculaire hyperkinetische
aandoeningen, waaronder oogtics en strabismus5. In 1992 werd de eerste wetenschappelijke
studie met botulinetoxine voor behandeling van de glabella gepubliceerd door het echtpaar
Jean (oogarts) en Allistair (dermatoloog) Carruthers uit Canada. Door serendipiteit werd
het cosmetisch effect ontdekt: oogheelkundige patiënten werden voor blepharospasme
behandeld, waarbij opgemerkt werd dat de dynamische rimpels van deze patiënten
verminderden. Deze observatie heeft een enorme impact gehad voor de wereld
van de esthetische geneeskunde waarbij botulinetoxine nu het meest belangrijke
instrument is van veel cosmetische klinieken.

Dr. Justinus Kerner 1786-1862
2 	Kerner J. Vergiftung durch verdorbene WüKerner Jbinger Bläinger Br Naturwissenschaften und

Arzneykunde 1817;3:1-25.

3	Van Ermengem EP. Über einen neuen anaeroben Bacillus und seine Beziehung zum Botulismus.

	Z Hyg Infektionskrankh (1897):26:1-56 (English version: Van Ermengem EP. A new anaerobic bacillus
and its relation to botulism. Rev Infect Dis (1979);1:701-719.
4 	Lamanna C, Amcelroy E, and Eklund HW. The purification and crystallization of Clostridium
botulinum type A toxin. Science, (1946), 103:613-614.
5	Pidcock FS, the emerging role of therapeutic botulinum toxin in the Treatment of cerebral palsy,
Journal of Pediatrics, (2004);145:S33-S35.
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DIVERSE BESCHIKBARE
BOTULINETOXINE PRODUCTEN
Werkingsmechanisme
Het eiwit Botuline toxine is een dubbele keten polypeptide molecuul dat door de bacterie Clostridium
botulinum wordt gemaakt. Het bestaat uit een lichte keten (50kD) en een zware keten (100 kD).
Na injectie bindt het botulinetoxine eiwit met de lange keten aan de presynaptische receptor SV1 waarna
endocytose optreedt. De grote keten vormt een porie in de membraan van de gevormde endocytose
vacuole waardoor de korte keten in het cytoplasma terecht kan komen en de farmacologische werking
kan hebben. Er zijn zeven verschillende varianten bekend (type A t/m type G), waarvan type A het
meest potent is. Het werkingsmechanisme van alle varianten berust op het blokkeren van het neuronale
signaal van de axon naar
de motorische eindplaat
door het voorkomen van
fusie tussen de acetylcholine
neurotransmitter blaasjes met
de presynaptische membraan.
De verschillende varianten
botulinetoxine grijpen aan
op een verschillend
presynaptisch doeleiwit.6

Werkingsmechanisme
botulinetoxine (overgenomen
van Arnon et al.)

6 	Arnon SS et al. Botulinum toxin

as a biological weapon: medical and
public health management. JAMA.
2001 Feb 28;285(8):1059-70.
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8

Fabrikanten

9

Er zijn drie fabrikanten die in Nederland Botuline
toxine type A (botulinetoxine) op de markt hebben gebracht. Deze drie fabrikanten hebben zowel
een product met registratie voor neurologische
toepassingen als een product met registratie voor
cosmetische toepassing(en). 7 8 9 10 11 12

7 http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h107018.pdf
8 http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h113961.pdf
9 http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h100095.pdf
10 http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h17379.pdf
11 http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h106065.pdf
12 http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h110968.pdf

Tabel 1: De fabrikanten en botulinetoxine producten. U: internationale eenheden, sU: Speywoodeenheden

Merknaam

Inhoud

Tab 1

Wetenschappelijke naam

Fabrikant

Indicatie

Bocouture

Incobotulinum
toxinA

Merz
Pharmaceuticals

50 U per flacon

Glabella, Laterale
Periorbitale lijnen

Xeomin

Incobotulinum
toxinA

Merz
Pharmaceuticals

100 U per flacon

Neurologisch

Vistabel

Onabotulinum
toxinA

Allergan

50 U per flacon

Glabella, Laterale
Periorbitale lijnen

Botox

Onabotulinum
toxinA

Allergan

100 U per flacon

Neurologisch

Azzalure

Abobotulinum
toxinA

Ipsen

125 sU per flacon

Glabella

Dysport

Abobotulinum
toxinA

Ipsen

500 sU per flacon

Neurologisch

10

11

De verschillende fabrikanten gebruiken allen
dezelfde stam van Clostridium botulinum (de
zogenaamde “Hall strain”) en produceren dus
in principe hetzelfde molecuul botuline toxine
type A. Het farmacologisch werkzame eiwit is
daarom identiek bij deze producten en daarmee
kan in principe dus een identiek klinisch effect
bereikt worden. Er zijn echter verschillen in het
productieproces waardoor de eindproducten van
elkaar verschillen. Zo zijn de producten van Merz
Pharmaceuticals Bocouture en Xeomin vrij van
complexerende proteïnen. In de Merz producten
bevinden zich geen andere bacteriële proteïnen
dan het botuline toxine type A. In de producten
van de andere twee fabrikanten bevinden zich
naast het botuline toxine type A tevens complexerende eiwitten, welke geen farmacologisch
effect hebben.
Wanneer de met het botulinetoxine molecuul
verbonden complexerende eiwitten in oplossing
komen en een fysiologische pH bereiken, dan
dissociëren de complexerende eiwitten van het
botulinetoxine en daarmee hebben de complexerende eiwitten geen effect op de spreiding of
diffusie van het botulinetoxine molecuul. 13 14

De bepaling van de eenheden wordt door
alle fabrikanten gedaan met behulp van
hun eigen LD50 essays. De essays van de drie
bedrijven verschillen van elkaar en daarom
zijn de eenheden strikt genomen niet per definitie gelijk aan elkaar. Diverse studies wijzen
er op dat de omrekeningsfactor tussen Merz
en Allergan 1:1 is en tussen Allergan (of Merz)
en Ipsen 1:2,5 is. Een in het oog springend verschil is de hoeveelheid albumine per flacon
(zie Tabel 2). Mogelijk is de relatief lage
hoeveelheid albumine in de producten van
Ipsen, Azzalure en Dysport, de reden dat
de eenheden van Ipsen een omrekeningsfactor behoeven.15
De producten die deelnemende experts gebruiken:
0%

Ik gebruik
meestal:

14%

Azzalure (Ipsen)

41%

Bocouture (Merz)
Botox (Allergan)
Ander merk
45%

14
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Tab 2

Azzalure

Bocouture

Vistabel

Botuline toxine type A

Botuline toxine type A

Botuline toxine type A

Complexerende eiwitten Hemagglutinine
proteïnen.

-

Non-toxin, nonhemagglutinine
proteïnen
en Hemagglutinine
proteïnen

Molecuulgewicht

900 kDa

150 kDa

500-900 kDa

Additionele

Albumine 0,125 mg
Lactose 2,5 mg

Albumine 1 mg
Sucrose 4,7 mg

Albumine 0,5 mg
NaCl 0,5 mg

Totale hoeveelheid
proteïne

ca. 4,35 ng /500 U

ca. 0,6 ng /100 U

ca. 5 ng /100 U

Eenheden
omrekeningsfactor

1:2,5

1

1

Werkingsmechanisme

SNAP-25

SNAP-25

SNAP-25

Officiële indicaties

Glabella

Glabella, Laterale
Periorbitale lijnen

Glabella, Laterale
Periorbitale lijnen

Productvorm

Poeder

Poeder (gevriesdroogd)

Poeder

Dosering per verpakking 125 Speywood U/flacon

50 Merz U/flacon

50 Alergan U/flacon

Reconstitutie

0,9% NaCl

0,9% NaCl

0,9% NaCl

Aanbevolen aantal
eenheden per 0,1 ml

20

4

4

Opslag temperatuur
ongeopende flacon

Gekoeld: 2-8°C

Lager dan 25°C

Gekoeld: 2-8°C

Houdbaarheid
ongeopende flacon

Niet genoemd

36 maanden

36 maanden

Opslag temperatuur na
reconstitutie

Gekoeld: 2-8°C

Gekoeld: 2-8°C

Gekoeld: 2-8°C

Houdbaarheid na
reconstitutie

4 uur

24 uur

24 uur

Actieve Ingrediënt

ingrediënten

13	Friday D et al.. In vitro stability of botulinum toxin complex preparations at physiological pH and temperature. Naunyn-Schmeideberg Arch Pharmacol. 2002;365:R20, Abstract 46.
14	Carruthers A et al. 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;39:493–509.
15	Bigalke H. et al. Botulinum A Toxin: Dysport Improvement of Biological Availability. Experimental Neurology 2001(168);162–170.
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MEDISCHE INDICATIES
VOOR BOTULINETOXINE

Botulinetoxine wordt medisch / neurologisch
toegepast bij patiënten die lijden aan spasmen
van het aangezicht, één of meerdere verkrampte
spieren of aanhoudend overmatig zweten van
onder de beide oksels dat het dagelijks leven
verstoort, bij kinderen met spastische verlamming
en bij volwassenen met lokale spasticiteit van
hand en pols ten gevolge van een beroerte (CVA,
herseninfarct), patiënten met een overactieve
blaas met lekkage van urine, plotselinge aandrang
om de blaas te legen en vaker naar het toilet gaan
dan normaal en bij wie andere geneesmiddelen
(anticholinergica) niet helpen en urineverlies door
een neurogene blaas.

Botulinetoxine kan worden gezien als standaardtherapie bij blefarospasme, hemifacialisspasme
(voorkeur boven operatieve interventie), cervicale
dystonie en voor hyperhidrose.17
Gezien het niet-esthetische karakter van de meeste van deze medische indicaties gaan we er in deze
Standaard niet verder op in. Hyperhidrosis vormt de
uitzondering vanwege het cosmetische probleem dat
patiënten hiervan ondervinden en dit daarmee een
indicatiegebied is voor de esthetisch arts.
17 http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h113961.pdf
17 http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h17379.pdf
17 http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h110968.pdf

Ga voor de qr-code naar pagina 14 (resp. 8, 10 en 12)
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DIFFUSIE EN SPREIDING VAN
BOTULINETOXINE PRODUCTEN

Diffusie van botulinetoxine is het verplaatsen van
het molecuul van de injectieplaats af, op basis van
de molecuulgrootte en het concentratieverschil
van het botulinetoxine ten opzichte van het omliggende weefsel. Diffusie is een fysisch proces; de
beweging van het botulinetoxine is in de richting
van lagere concentratie en zal stoppen na het binden van het botulinetoxine aan zijn doelreceptor.
Er zijn diverse publicaties verschenen m.b.t. verschillen in diffusie van botulinetoxine producten;
met name verschillen tussen Ipsen en Allergan
werden veel beschreven. Ipsen lijkt een grotere
diffusieradius te hebben dan Allergan botulinetoxine. Allergan en Merz producten hebben een
gelijk diffusieprofiel.18
Vanwege het feit dat na reconstitutie de complexerende eiwitten binnen een minuut dissociëren van het toxine, is de verklaring voor diffusieverschillen niet te vinden in molecuulgrootte
van het complexeiwit; het 900 kDa molecuul van
Allergan heeft een identiek diffusieprofiel als het
150 kDa molecuul van Merz.19 Dit is te verklaren doordat het 900kDa molecuul na oplossen
in fysiologisch zout dissocieert in het 150 kDa
molecuul en diverse andere eiwitten, zodat de
diffusieradius van beide producten wordt bepaald
door toxinemoleculen met identieke grootte.

Spreiding van botulinetoxine is een klinische
observatie die verschilt van diffusie. Spreiding
is het beïnvloeden van de plaats waar het
botulinetoxine terecht komt middels massage,
injectietechnieken, verdunningsvolumes, dikte
en lengte van de injectienaald. In een studie
werden de drie producten vergeleken aan de
hand van anhydrotische halo; het product
van Ipsen lijkt een grotere spreiding te hebben
dan de andere twee producten.20
Andere studies verklaren juist een gelijke
spreiding.21 22 Hoe dit te verklaren is, zullen
toekomstige studies moeten uitwijzen.
18	Carruthers A et al. 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.
		 Dermatol Surg 2013;39:493–509.
19	Eisele KH, Fink K, Vey M, Taylor HV. Studies on the dissociation of botulinum

		 neurotoxin type A complexes. Toxicon 2011;57:555–65.
20 	Kerscher M, Roll S, Becker A, Wigger-Alberti W. Comparison of the spread of three

botulinum toxin type A preparations. Arch Dermatol Res 2012;304(2):155.61.
21	Nestor MS, Ablon GR. 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: 1148–57.
22	Hexsel D, Dal’Forno T, Hexsel C, Do Prado DZ, et al. A randomized pilot study

		 comparing the action halos of two commercial preparations of botulinum toxin
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RECONSTITUTIE VAN
BOTULINETOXINE PRODUCTEN

De drie verschillende producten moeten volgens
de bijsluiters worden opgelost in fysiologisch
zout (0,9% NaCl), zodanig dat per 0,1 ml 4U (Merz
en Allergan) of 20 sU (Ipsen) wordt verkregen.
De bijsluiters noemen niet specifiek het gebruik
van gebufferde fysiologisch zoutoplossing. In
de medische literatuur wordt gepubliceerd over
diverse methoden om de injecties minder pijnlijk
te maken, zoals het toevoegen van lidocaïne en
het gebruik van bacteriostatisch fysiologisch zout
(waar benzylalcohol is toegevoegd dat werkt als
anaestheticum).23 24

Bij Bocouture wordt tevens aangeraden om de
flacon niet alleen licht te zwenken, maar om
tevens de flacon dusdanig te manoeuvreren
zodanig dat de vloeistof alle oppervlakken aan
de binnenkant van de flacon heeft aangeraakt,
inclusief de rubber dop.
Indien na reconstitutie de oplossing troebel is
of zichtbare deeltjes bevat, dient de oplossing
niet gebruikt te worden.

Deze methoden zijn in Nederland echter niet
toepasbaar omdat lidocaïne een geneesmiddel
betreft en interactie met botulinetoxine niet kan
worden uitgesloten en bacteriostatisch fysiologisch zout is niet beschikbaar in Nederland. De in
Nederland beschikbare producten fysiologisch
zout hebben een pH van tussen de 5 en 6. Dit
geeft een branderig gevoel bij injectie. Door het
bufferen met natrium bicarbonaat tot een pH van
tussen de 7 en 8 kunnen de injecties significant
minder pijnlijk worden gemaakt. 25
In Nederland hebben de fabrikanten een specifieke concentratie geformuleerd per 0,05 of per
0,1ml. Uit dilutie studies blijkt dat de genoemde
oplossing even effectief is als meer geconcentreerde en ook meer verdunde oplossingen zonder
dat daarbij de effectiviteit of de kans op complicaties beïnvloed wordt. 26
Reconstitutie van Azzalure: 0,63 ml NaCl (al of
niet gebufferd) per flacon van 125 sU om een concentratie van 5sU/0,05ml te verkrijgen. Reconstitutie van Vistabel: 1,25 ml NaCl (al of niet gebufferd) per flacon van 50 U om een concentratie van
4U/0,1ml te verkrijgen. Reconstitutie van Bocouture: 1,25 ml NaCl (al of niet gebufferd) per flacon
van 50 U om een concentratie van 4U/0,1ml te
verkrijgen.

23	Shawn and Goldenburg. Pain Difference Associated with Injection of AbobotulinumtoxinA Reconstituted with Preserved Saline and

		 Preservative-Free Saline: A Prospective, Randomized, Side-by-Side, Double-Blind Study. Dermatol Surg 2012;38:867–870.
24	
Vadoud-Seyedi and T. Simonart. Treatment of axillary hyperhidrosis with botulinum toxin type A reconstituted in lidocaine or in

		 normal saline: a randomized, side-by-side, double-blind study.British Journal of Dermatology 2007 156, pp986–989.
25	
Van Loghem J, Thuis J, Fouché, J. Pijnreductie bij botulinetoxine therapie in esthetische geneeskunde. Cg Magazine 1, juli 2015.
26	
Carruthers A, Carruthers J, Cohen J. Dilution volume of botulinum toxin type A for the treatment of glabellar rhytides: does it matter?

Dermatol Surg. 2007 Jan;33(1 Spec No.):S97-104.

JULI 2015

Cg MAGAZINE

17

NVCG Standaard voor Botuline Toxine Type A Injectietherapie in de Esthetische Geneeskunde

8

ANAMNESE EN
GESPREKSVOERING
Consultvoering
Er is een verschil tussen het standaard medische consult en een medisch-esthetisch consult
vanwege het electieve karakter van een esthetische behandeling. Er is geen sprake van een
medisch gevaarlijke situatie, dus een goed inzicht in de hulpvraag en de verwachtingen van
de patiënt is heel belangrijk. De arts moet bij de patiënt een realistisch beeld scheppen van
de mogelijk haalbare resultaten en inschatten of de verwachting van de patiënt realistisch is.
Voor de esthetische toepassingen van botulinetoxine moet men zich verdiepen in de
hulpvraag van de patiënt. Over het algemeen is de hulpvraag van de esthetische patiënt
de wens om er op natuurlijke wijze fris, jonger en meer uitgerust uit te zien. De reden
hiervoor is dat men door dit effect verbetering bemerkt in zelfvertrouwen, positiviteit
en algemene kwaliteit van leven. 27

Realistische verwachtingen scheppen
Het consultatiegesprek is mogelijk het belangrijkste onderdeel van het gehele
behandeltraject. Het is dan ook belangrijk om hier voldoende tijd voor te nemen.
Bespreek met de patiënt wat de probleemgebieden zijn. Gebruik een spiegel of foto’s en
wijs duidelijk de gebieden voor behandeling aan, zodat geen misverstanden bestaan over
de te behandelen gebieden of de beoogde resultaten. Wanneer de behandelend arts
realistische verwachtingen heeft geschept is de patiënttevredenheid het hoogst.
Patiënten moeten niet alleen goed worden voorbereid op de te verwachten resultaten,
maar ook op de beperkingen van botulinetoxine. Uitleg en het geven van te verwachten
resultaten, eventueel met foto’s van patiënten voor en na de behandeling kan hierbij helpen.
Eventueel reeds bestaande asymmetrieën dienen besproken te worden voorafgaand aan
de behandeling. 28
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Uitleg over rimpels
Rimpels ontstaan door verschillende oorzaken, zoals:
huidlaxiteit, zwaartekracht en mimiek.
Rimpels worden versterkt door extrinsieke factoren zoals
UV schade en roken, en door intrinsieke factoren als genetica
en veroudering. Door deze factoren vermindert de hoeveelheid
vocht, hyaluronzuur, collageen en elastine in de huid, leidend
tot verminderde stevigheid en elasticiteit.
Daarnaast neemt het herstellend vermogen van de huid af
tijdens de veroudering. Naast veranderingen in de huid, neemt
op specifieke plaatsen de hoeveelheid onderhuids vetweefsel
af en resorbeert botweefsel waardoor er een algemeen
volumeverlies ontstaat onder de huid.
Door al deze factoren ontstaan rimpels. Er zijn drie typen
rimpels te onderscheiden, te weten slaaplijnen, zwaartekrachtlijnen en dynamische rimpels.29

27	Carruthers J et al. 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 II: Incorporating Botulinum Toxin into Aesthetic Clinical Practice.
28	
Imhof M. et al. Leitlinie der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft Ästhetische Botulinumtoxin

		 Therapie. AWMF online 2012(013/077 S1).1-32.
29	
Van Loghem J, Yutskovskaya Y, Werschler Ph. Calcium Hydroxylapatite - Over a Decade of Clinical

		 Experience. Clinical Aesthetic Dermatology 2014 (7). 20-32.

Verschillende
typen rimpels
Slaaplijnen
Slaaplijnen ontstaan door het ‘kreuken’ van de huid gedurende
de slaap. Deze lijnen zijn te demonstreren door een hand op de
zijkant van het gezicht te leggen en de hand richting neus te
bewegen. Hierdoor worden de slaaplijnen benadrukt. Vaak is
één kant van het gezicht meer gerimpeld dan de andere. Dit is
meestal de slaapkant van de patiënt. Deze slaaplijnen kunnen
verbeterd worden door gebruik van een dermale filler.

Zwaartekrachtlijnen
Zwaartekrachtlijnen worden veroorzaakt door verslapping
van de huid, tezamen met verminderd volume onder de huid
en verzakking ten gevolge van de zwaartekracht. Deze wordt
verergerd door afname van collageen, vet, hyaluronzuur en
water als gevolg van veroudering. Botulinetoxine is niet de
standaard behandeling in het geval van zwaartekrachtlijnen;
dermale fillers zijn in dit geval aangewezen.

Dynamische rimpels
Deze worden veroorzaakt door repeterende samentrekking
van bepaalde spieren. Om de patiënt een indicatie te geven
van het behandelingseffect kan men aan de huid trekken
om de dynamische lijn te verminderen. Deze rimpels zijn
goed te behandelen met botulinetoxine. 30

Bepaal het gewenste effect
bij de individuele patiënt
Europese patiënten willen over het algemeen
een subtiel, naturel resultaat. Ze willen er ‘frisser’ uitzien, zonder dat andere mensen duidelijk
zien dat er iets veranderd is. Er bestaan culturele
verschillen tussen bevolkingsgroepen in de
wereld die tot gevolg hebben dat de hulpvraag
kan verschillen tussen deze populaties.
Europese patiënten willen over het algemeen
geen ‘maskergelaat’ in tegenstelling tot wat
de schoonheidsidealen in andere delen van de
wereld zijn, waar de doseringen veel hoger
liggen. De dosering is zoals verder ook vermeld,
per patiënt aan te passen naar inzicht van de
behandelaar op basis van individuele anatomie
en de wensen van de patiënt.31 

30	Ascher B. et al. International consensus recommendations on

		 the aesthetic usage of botulinum toxin type A (Speywood Unit) – part I:
		 upper facial wrinkles. JEADV 2010;24(11):1278-1284.
	31 	Dormston WGP et al. Konsensusempfehlungen zur Behandlung mit
		 Onabotulinumtoxin A in der ästhetischen Medizin. JDDG 2012(11)1;1-42.
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Informatieverschaffing
bijwerkingen geneesmiddel
Botulinetoxine is een veilig middel. Het is uitvoerig
getest en onderzocht op veiligheid. Allergische
reacties zijn zeer zeldzaam (<0,1%). Sommige patiënten hebben gedurende enkele dagen last van
hoofdpijn en griepachtige verschijnselen. Ook deze
bijwerkingen komen zeer zelden voor. Daarnaast
zijn er de veel voorkomende lokale bijwerkingen
zoals injectiepijn, blauwe plekken en eventueel
kleine puntbloedingen op de injectieplaats.

Informatieverstrekking
botulinetoxine behandeling
Werkingsmechanisme
Met botulinetoxine wordt de veroorzakende spier
verzwakt. De spier herstelt volledig van deze tijdelijke verzwakking na enkele maanden.
Botulinetoxine is een gezuiverd eiwit dat de signaaloverdracht tussen zenuw en spier blokkeert.

Effect
De verzwakking van de behandelde spieren begint
na enkele dagen merkbaar te worden en is na ca.
2-4 weken maximaal. Het effect duurt ca. 3-4
maanden (bij herhaling kan het effect langer duren
indien men de spier niet helemaal laat herstellen
van het effect).

Duur
Behandeling dient herhaald te worden na ongeveer
3 maanden, maar niet voor die tijd vanwege de mogelijkheid op resistentie tegen botulinetoxine.

Pijn
Injecties worden met een dunne naald gegeven.
Geen verdoving is nodig. IJs of verdovende crème
kunnen indien gewenst gebruikt worden. 32

Uitleg complicaties en
nevenwerkingen
Beïnvloeding aangrenzende spieren
Een aangrenzende spier kan onbedoeld aangedaan
worden. hierdoor kan een onbedoeld esthetisch
effect ontstaan dat moet worden ‘uitgezeten’
(m. frontalis: wenkbrauwptosis, m. levator palpebrae:
blepharoptosis, m. zygomaticus major: veranderde
lach).

Te weinig effect
Indien er te weinig effect is kan na 2 weken een
touch up behandeling plaatsvinden. Allergische reacties. Deze zijn zeer zeldzaam (minder dan 0,1%).

Hoofdpijn
Sommige patiënten hebben gedurende enkele dagen
last van hoofdpijn of griepachtige verschijnselen.
Nevenwerkingen. Na de behandeling kunnen lichte
zwelling “muggenbultjes” en roodheid voorkomen.
Deze verdwijnen spontaan binnen 30 minuten.
Ecchimosis is zeldzaam en verdwijnt spontaan binnen
1-2 weken. Injectiepijn is mild, doch komt veel voor.33

Nazorg adviezen
In de appendix zijn voorbeeldformulieren te vinden
van intake, behandelovereenkomst, toestemming en
nazorg adviezen, beschikbaar gesteld door de NVCG.
Veel geconsulteerde experts geven het advies om
1 uur na de behandeling goed te fronsen. Er zijn
echter geen referenties gevonden bij deze uitspraak.
Sterker, de basisactiviteit of tonus van de spier is
naar mening van biochemici afdoende om het eiwit
in de zenuwcel te laten opnemen. Met fronsen zou
eventueel een betere homogene verdeling van het
eiwit in de spier kunnen ontstaan.
Patiënt wordt geadviseerd niet in de ogen te wrijven
en niet op de plaats van injectie komen/wrijven/drukken, gezichtsmassages, etc. gedurende enige uren
uur na de behandeling. Daarnaast wordt geadviseerd
enige uren geen drukverhogende activiteiten te
ondernemen zoals massage, bukken of liggen, geen
zonnebank, geen sauna, geen alcohol.34
Het aantal uren dat werd geadviseerd varieert sterk,
zoals in figuur 5 te zien is.

32	Dormston WGP et al. Konsensusempfehlungen zur Behandlung mit Onabotulinumtoxin A in der ästhetischen Medizin.

JDDG 2012(11)1;1-42.
33 	Cote TR, Aparna, Mohan K, Polder JA, Walton MK, Braun MM. Botulinum toxin type A injections: Adverse events reported

to the US Food and Drug Administration in therapeutic and cosmetic cases. J AM ACAD DERMATOL (2005): 407-415.
34 	Raspaldo et al. Upper- and mid-face anti-aging treatment and prevention using onabotulinumtoxin

		 A: the 2010 multidisciplinary French consensus – part 1. J Cosm. Derm 2010(10): 36–50.
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Nazorg adviezen

Ik adviseer het vermijden van:

Fig 5
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2

48 uur
1

0
Massages of bijvoorbeeld
cosmetische behandelingen
in de regio

9

Sauna / warmte
of zonlicht

Sport, zware fysieke
belasting of inspanning

Bukken, liggen

LICHAMELIJK ONDERZOEK

Gezichtsanalyse
Bij het lichamelijk onderzoek wordt gekeken naar
de positie van de wenkbrauwen, de mate van door
mimische dynamiek veroorzaakte rimpels, aspect
van de huid, volume, contouren, littekens, etc. Tevens wordt gelet op eventuele verdachte laesies
die een contra-indicatie zouden kunnen zijn voor
botulinetoxine behandeling.
Vraag de patiënt om de volgende spierbewegingen te maken; fronsen, wenkbrauwen optrekken
en een brede glimlach te maken waarbij de ogen
meedoen.

Let bij de gezichtsanalyse op symmetrie, anatomische kenmerken van de spieren en het patroon
van lijnen en rimpels. Op basis van het lichamelijk
onderzoek kunnen markeringen worden aangebracht met bijvoorbeeld een wit potlood dat
niet eerder de huid van een andere patiënt heeft
aangeraakt. 35
35	Van Loghem J, Yutskovskaya Y, Werschler Ph. Calcium Hydroxylapatite - Over a Decade

of Clinical Experience. Clinical Aesthetic Dermatology 2014 (7). 20-32.
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DOCUMENTATIE

Anamnese
De anamnese dient ten minste te bevatten: voorgeschiedenis, informatie over de algemene gezondheid, graviditeit,
lactatie, allergieën, medicatiegebruik, contra-indicaties, de speciale anamnese en de hulpvraag. De deelnemende
experts gaven duidelijk aan dat diverse mogelijke onderwerpen als zeer belangrijk worden beschouwd in
het anamnesegesprek, zoals blijkt uit figuur 6.

Anamnese, voorlichting en documentatie

Fig 6

20

18

Verplicht
16

Aan te raden
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8
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Exact uitvragen van de
wensen van de patiënt en
de esthetische doelstelling

Het maken van foto's
in gespannen en
ontspannen toestand

Scheppen van realistische
verwachtingen en
corrigeren van
onrealistische
verwachtingen

Fotodocumentatie van
de patiënt als basis
voor het gesprek

Speciale anamnese

Schriftelijke
toestemming van
de patiënt

Uitleg over het
werkingsmechanisme
van botulinetoxine

Informed Consent

Fotografie

Voorafgaand aan de behandeling dient de patiënt
toestemming te geven voor de behandeling.
Er bevinden zich formulieren in de appendix
die als voorbeeld kunnen dienen. Een behandelovereenkomst moet voldoen aan onderstaande
kenmerken:

Fotografie vormt een integraal onderdeel van
het medisch-esthetisch dossier. Een patiënt
moet goedkeuring geven voor het maken van
foto’s, voordat de foto’s worden gemaakt. Als
foto’s gebruikt worden voor commerciële doeleinden dient tevens schriftelijke goedkeuring
gegeven te worden (portretrecht).
Maak foto’s in ontspannen en aangespannen
toestand. Maak foto’s uit diverse richtingen,
op gestandaardiseerde wijze en houd rekening
met het vermogen van een flitslicht om de
rimpels “weg te flitsen”. Een indirecte flits is te
verkiezen boven een directe flits. Gebruik een
rustige achtergrond, liefst een donkere kleur
als mid-grijs om het contrast met het gezicht
te vergroten.37

Schriftelijk
Datering en handtekening van de patiënt
Getekend voorafgaand aan de behandeling 36

36	Ascher B. et al. International consensus recommendations on the aesthetic usage of botulinum

toxin type A (Speywood Unit) – part I: upper facial wrinkles. JEADV 2010;24(11):1278-1284.
37	Imhof M. et al. Leitlinie der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft Ästhetische

		 Botulinumtoxin Therapie. AWMF online 2012(013/077 S1).1-32
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INDICATIES

Multidisciplinaire consensus
De deelnemende experts hebben consensus bereikt over
het cosmetisch gebruik van botulinetoxine in diverse
gebieden van het gelaat, en het bepaalde gebieden van
het lichaam. Echter, niet ieder gebied is even geschikt
voor behandeling met botulinetoxine, waardoor er een
stemming is gedaan over de geschiktheid van botulinetoxine voor de diverse besproken indicaties.
Op basis van de antwoorden van de deelnemende experts hebben we gekozen voor het beschrijven van de
behandelprotocollen voor de meest gangbare behandelindicaties. De niet als algemeen gangbaar beschouwde
behandelindicaties worden derhalve niet besproken in de
behandelprotocollen.
De protocollen die besproken worden zijn geen absolute dwingende behandelmethoden en/of doseringen. Ze
worden als gemiddeld en algemeen gangbaar gezien en
mogen op basis van inzichten van de arts en individuele
anatomie en wensen van de patiënt naar eigen inzicht
van de behandelaar worden aangepast. Deze standaardprotocollen bestaan uit dosering per injectie, aantal injecties, injectieplaatsen en injectiedieptes. De gemiddelde
dosering en de spreiding in gepubliceerde doseringen
wordt in veel gevallen tevens genoemd. De deelnemende
experts werden gevraagd op welke wijze werd geïnjecteerd per indicatiegebied.

Zie Tabel 3 op volgende pagina
Consensus onder de leden over de geschiktheid van
botulinetoxime voor de genoemde behandelgebieden

Naast het consulteren van experts werd literatuur
betrokken voor het vervaardigen van de protocollen waarin de behandeltechnieken worden
besproken om tot een consensus te komen voor
de genoemde indicatiegebieden. Diverse andere groepen hebben wereldwijd reeds consensus
gepubliceerd over het gebruik van botulinetoxine.
Deze publicaties werden tevens gebruikt voor
het vervaardigen van deze multidisciplinaire
consensus. 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Per indicatie zal worden besproken:
	de relevante anatomie (spieren, aangrenzende
structuren, innervatie)
de injectieplaatsen
de injectiediepte

Combinatietherapie
Deze standaard richt zich op botulinetoxine. Echter, in de
dagelijkse praktijk zal vaak worden gekozen voor combinatietherapie voor het optimale esthetische resultaat.
De experts die geraadpleegd zijn hebben aangegeven
welke indicaties botulinetoxine als eerste keus hebben en
welke indicaties beter tevens met additionele behandeltechnieken kunnen worden benaderd.

het aantal injecties
de dosering
de complicatie risico’s
de behandeling van de complicaties

38	Dormston WGP et al. Konsensusempfehlungen zur Behandlung mit Onabotulinumtoxin A in der ästhetischen Medizin. JDDG 2012(11)1;1-42.
39 Imhof M. et al. Leitlinie der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft Ästhetische Botulinumtoxin Therapie. AWMF online 2012(013/077 S1).1-32.
40 Ascher B. et al. International consensus recommendations on the aesthetic usage of botulinum toxin type A (Speywood Unit) – part I: upper facial wrinkles. JEADV 2010;24(11):1278-1284.
41	Ascher B. et al. International consensus recommendations on the aesthetic usage of botulinum toxin type A (Speywood Unit) – part II: wrinkles on the middle and lower face, neck and chest.

JEADV 2010;24(11):1285-1295.
42	Carruthers A et al. 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. Dermatol Surg 2013;39:493–509.
43	Carruthers J et al. 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 II: Incorporating Botulinum Toxin into Aesthetic Clinical Practice.
44	Raspaldo et al. Upper- and mid-face anti-aging treatment and prevention using onabotulinumtoxin A: the 2010 multidisciplinary French consensus – part 1. J Cosm. Derm 2010(10): 36–50.
45 Raspaldo et al. Lower-face and neck antiaging treatment and prevention using onabotulinumtoxin A: the 2010 multidisciplinary French consensus – part 2. J Cosm. Derm 2010(10): 36–50.
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Zeer goede
indicatie
(botulinetoxine
eerste keus)

Tab 3

Consensus onder
de leden over de
geschiktheid van
botulinetoxime
voor de genoemde
behandelgebieden
(grijze vakken worden
door lage scores niet
uitgewerkt)

Goede
indicatie
botulinetoxine

Beperkte
indicatie
botulinetoxine

Geen
indicatie
voor
botulinetoxine

Geen
mening

Frontale dynamische rimpels; voorhoofdsrimpels
(m. frontalis)

13

6

1

0

0

Glabella; fronsrimpels (div spieren)

20

0

0

0

0

Dynamische periorbitale rimpels; kraaienpootjes
(m. orbicularis oculi)

16

4

0

0

0

Wenkbrauwlift (de diverse depressoren van de
wenkbrauw)

7

12

1

0

0

Rimpels in de onderoogleden (m. orbicularis
oculi)

2

4

11

2

1

Verwijden van de ogen (m. orbicularis oculi)

2

7

8

2

1

Omlaag staande mondhoeken (m. DAO)

4

9

5

1

1

Putjes in de kin (m. mentalis)

7

12

1

0

0

Horizontale kinrimpel (m. mentalis)

0

9

10

0

1

Kin projectierichting ( m. mentalis)

0

7

11

1

1

Bunnylines; neusrimpels (m. LLSAN en m.
depressor supercilii)

8

9

2

0

1

Nasolabiale plooi (m. LLSAN)

0

1

10

7

2

Gummy smile, zichtbaar tandvlees bij lachen (m.
LLSAN, m. LLS)

7

9

3

0

1

Periorale radiale rimpels (m. orbicularis oris)

0

8

10

1

1

Neustipdepressie (m. depressor septi nasi)

1

9

7

1

2

Masseter hypertrofie (m. masseter)

13

5

1

1

0

Verticale spierbundels in de hals (m. platysma)

8

9

3

0

0

Horizontale halsrimpels (m. platysma)

1

3

11

4

1

Ptosis van kaaklijn: Nefertiti lift (m. platysma)

1

12

3

1

3

Focale axillaire hyperhidrosis (cholinerge
zweetklieren)

16

3

1

0

0

Focale palmaire hyperhidrosis (cholinerge
zweetklieren)

9

9

2

0

0

Versmallen van de neusgaten (m. dilatator alae)

0

6

8

3

3

Spanningshoofdpijn en migraine (div spieren)

8

10

1

1

0

Risorius rimpels (m. risorius)

0

4

12

3

1

Decolleté (m. platysma)

0

3

11

3

3

Huidtextuur

0

2

10

6

2

Acne

0

1

5

11

3

Rosacea

0

1

6

10

3

Rode actieve hypertrofische littekens

0

3

8

6

3

12

BEHANDELING VAN FRONTALE
DYNAMISCHE RIMPELS (M. FRONTALIS)

Anatomie
Horizontale lijnen op het voorhoofd worden
veroorzaakt door repetitieve bewegingen van
de m. frontalis, bijvoorbeeld tijdens verbazing,
goedkeuring enz. De m. frontalis wordt ook wel
m. occipitofrontalis venter frontalis genoemd,
vanwege de verbinding met de m. occipitalis via
de galea aponeurotica. Het is een grote platte
spier die loopt van de haarlijn tot de wenkbrauw.
De linker en de rechter spier liggen veelal tegen
elkaar aan in de midlijn. In veel gevallen zijn de
spieren ook gescheiden in de verticale middellijn,
met name aan de craniale kant.

De laterale markering is de crista temporalis van
het os frontale. De m. frontalis heeft zijn origo
aan de galea aponeurotica en de insertie in de
voorhoofdhuid boven de wenkbrauw en vezels
van procerus, corrugator en orbicularis oculi. Deze
spier veroorzaakt horizontale voorhoofdsrimpels.
Beiderzijds is de m. frontalis te verdelen in 2 delen
die door een horizontale lijn gescheiden worden, met eigen motorische eindplaten. Daardoor
hebben deze delen verschillende functies. Het
bovenste deel trekt de haargrens omlaag en het
onderste deel werkt als elevator van de wenkbrauwen.47 48
Tab 4

M. frontalis

Pars superior

Pars inferior

Origo (superieure begrenzing)

Galea aponeurotica, ventraal van
de sutura coronalis

Insertie (inferieure begrenzing)

Mediaal: m. procerus vezels
Lateraal: m. corrugator supercilii
vezels. Verder de huid van de
wenkbrauwen

Laterale begrenzing

Crista temporalis

Processus zygomaticus van os
frontale en vezels van de m.
orbicularis oculi.

Mediale begrenzing

Galea aponeurotica, zonder spier

Vezels van de contralaterale m.
frontalis

Motorische eindplaten

Hoogste concentratie: 3 gebieden
beiderzijds ter plaatse van de
zwarte stippen in figuur met
injectiepatroon frontalis
(doelgebieden)

Hoogste concentratie: 3 gebieden
beiderzijds ca. 2 cm craniaal van
de wenkbrauwen (te vermijden)

Innervatie

N. facialis ramus temporalis

N. facialis ramus temporalis

Functie

Depressie van de haarlijn

Elevatie van de wenkbrauwen.

47	Fabio M. Ingallina,, Patric Trévidic, Anatomy and Botulinum Toxin Injections. www.expert2expert.co.uk.
48 Dormston WGP et al. Konsensusempfehlungen zur Behandlung mit Onabotulinumtoxin A in der ästhetischen Medizin. JDDG 2012(11)1;1-42.
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Behandelprotocol m. frontalis
Het injectiepatroon van de m. frontalis is weergegeven in Tabel 5. Daarbij worden over het algemeen 4- 6 injecties gegeven met 2 U (Allergan of
Merz) of 5 sU (Ipsen) per injectieplaats ongeveer
2-3 mm diep (meestal werd de intradermale injectietechniek gebruikt). De eerste injectieplaats
wordt gevonden ter plaatse van de laterale
begrenzing van de m. frontalis waarbij vanaf de
laterale top van de wenkbrauw met de spiervezel
richting mee een punt wordt gevonden op ca
4 cm boven de orbitarand.
Het tweede punt wordt gevonden verticaal van
de mediale canthus, op ca 4 cm boven orbitarand.
De derde injectieplaats wordt tussen de eerste
twee punten gevonden. Daarnaast geven verschillende experts aan dat ter preventie van residuele
horizontale rimpels, er microinjecties botulinetoxine intradermaal kunnen worden toegepast van
vaak minder dan 0,5 U / 1,25 sU per microinjectie
(intradermaal).

Spier

Injectie
nummer

Injectie
plaatsen

M. frontalis

1

M. frontalis

Diepte

Injectie
techniek

In de spiervezel 2 U / 5 sU
richting vanaf
de top van de
wenkbrauw, ca
4 cm boven de
orbitarand

2-3 mm

Subcutane
bolustechniek

2

In een verticale
lijn van de
mediale
canthus ca 4 cm
boven de
orbitarand

2 U / 5 sU

2-3 mm

Subcutane
bolustechniek

M. frontalis

3

In het midden
tussen de twee
eerste
injectieplaatsen

2 U / 5 sU

2-3 mm

Subcutane
bolustechniek

M. frontalis

4-6

Ca. 1 cm
inferolateraal
van de
bovenstaande
injectieplaatsen

0,25-1 U / 0,632,5 sU

2-3 mm

Intradermale
microinjectie
techniek

Tab 5
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Dosering

Complicaties

Injectiepatroon
van frontale dynamische

Wenkbrauw ptosis

rimpels (m. frontalis).

Aangezien de m. frontalis de enige elevator van
de wenkbrauwen is, kan relatieve overdosering
een lagere positie van de wenkbrauwen opleveren. Daarom geven de meeste experts aan
naast de m. frontalis ook andere spieren (depressoren van de wenkbrauwen) te injecteren: de
m. procerus, de m. depressor supercilii, m. orbicularis oculi en m. corrugator supercilii. Preventie van
wenkbrauw ptosis wordt daarnaast gerealiseerd
door het vermijden van de onderste helft van de
m. frontalis. Ook het oppervlakkige injecteren is
belangrijk; zodra de botulinetoxine subgaleaal
terecht komt, kan het in dit glijvlak gemakkelijk
naar caudaal bewegen. Intramusculair lopen veel
vaten; aanwezigheid van een hematoom geeft
meer spreiding en dus meer kans op deze complicatie. Behandeling van wenkbrauw ptosis bestaat
uit het verzwakken van de depressoren (zie ook
onder wenkbrauwlift).

Zwart: de meest gangbare injectieplaatsen (subcutane bolus injectietechniek)
van ca 2 U / 5 sU per injectieplaats.
Rood: additionele mogelijke injectieplaatsen (microinjectie techniek)
van ca 0,5 U / 1,25 sU per
injectieplaats.

Hematomen
de a. temporalis, a. supraorbitalis en de a.
supratrochlearis lopen in het te behandelen
gebied, evenals kleine en grote venen. Goede
inspectie is daarom belangrijk ter preventie van
hematomen. Intradermaal injecteren vermindert
de kans op het aanprikken van bloedvaten.
Bij het ontstaan van een bloeding vergroot de
kans op spreiding van botulinetoxine en daarmee
de kans op het aandoen van een niet-bedoelde
spier. De behandeling bestaat er dan ook uit om
directe druk uit te oefenen, waarbij caudale
spreiding wordt tegengewerkt.

Mephisto look
De Mephisto look, ook wel de Jack Nicholson
wenkbrauw genoemd, wordt gekenmerkt door
mediale depressie en laterale elevatie van de
wenkbrauw. De oorzaak is een reactieve
hypercontractie van het laterale deel van de
m. frontalis bij relaxatie van het mediale deel
van de m. frontalis. Behandeling bestaat uit het
injecteren van 1-2 U / 2,5-5 sU in de vezels van
de laterale m. frontalis.

Frontale dynamische rimpels

Gemiddelde dosering

Aantal injectieplaatsen

Mannen

6-20 U /20-60 sU

4-12

Vrouwen

6-16 U / 20-60 sU

4-12

Tabel 6: Periorbitale dynamische rimpels: dosering en aantal injectieplaatsen bij mannen en vrouwen.
De dosering bij mannen verschilt van de dosering bij vrouwen: mannen krijgen over het algemeen
een hogere dosis in verband met de grotere spierontwikkeling.
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BEHANDELING VAN DE GLABELLA

Anatomie

Behandelprotocol van de Glabella

De spieren die van invloed zijn op de glabellaire fronsrimpels zijn de procerus, de depressori supercilli, de
corrugator supercilli en de m. orbicularis oculi. Afhankelijk van het fronspatroon49 doet ook de m. levator labii
superioris alaeque nasi mee; behandeling hiervan wordt
besproken onder ‘neusrimpels’.
De procerus geeft een depressie van de mediale zijde
van de wenkbrauw. Het is een verticaal lopende spier
en heeft een bifide kop. In werkelijkheid zijn het twee
spieren (links en rechts) die centraal met elkaar verweven zijn. Deze spieren veroorzaken horizontale fronsrimpels. De procerus heeft zijn origo op het periost van
het os nasale en heeft zijn insertie in de huid boven de
neusrug, tussen en boven de wenkbrauwen. De hoogste
concentratie motorische eindplaten bevindt zich in het
midden van de spier ter hoogte van de wenkbrauwen.
Deze beide corrugator supercilli spieren verlopen in een
hoek van ca. 30 graden boven de horizontale lijn, mediaal laag, lateraal hoger. Deze spieren hebben hun origo
op het bot en de insertie in de huid. Deze spier is onder
de orbicularis gelegen en verloopt van mediaal naar
lateraal en van diep (periost) naar oppervlakkig (huidinsertie), waarbij hij mediaal onder de m. frontalis loopt
en lateraal boven de m. frontalis. De spier beweegt de
wenkbrauw in mediocaudale richting.

Procerus: 4-6 U / 10-15 sU worden in de mediaanlijn
geïnjecteerd ter hoogte van de supracilliaire lijn,
waarbij de naald loodrecht op de huid staat, ongeveer
6 mm diep (een halve naald). De beide mm. depressor
supercilli worden hierbij mee behandeld vanwege
de diffusieradius van ca. 1 cm bij deze dosering.
De mediale injectie van de m. corrugator supercilii,
ca. 0,5 cm boven de wenkbrauwaanzet (ter hoogte
van de mediale canthus), wordt diep gegeven, ca
8 mm diep (¾ naald) vanwege de mediaal gelegen
origo op het periost; 4-6 U, 10-15 sU.
De laterale injectieplaats is oppervlakkig 2-4 mm
diep (¼ naald diep), direct mediaal van de huidinsertie.
De insertie van de m. corrugator kan worden gevonden door de patiënt te laten fronsen. Een depressie
in de huid markeert de plaats waar de spiervezels
de huid richting de mediale origo trekken.
De corrugator 0,5-1 cm buiten de orbitarand injecteren, om ooglidptosis en wenkbrauwptosis te
voorkomen.

Tab 7

Procerus

Corrugator supercilii

Depressor supercilii

Origo

Os nasale, bovenste deel
van nasaal kraakbeen

Os frontale, pars nasalis
mediaal van
wenkbrauwen

Mediale orbitarand

Insertie

Huid boven de neus
tussen de wenkbrauwen

Galea, huid t.p.v. de
wenkbrauwen

Mediale wenkbrauwkop

Laterale begrenzing

M. frontalis, m
corrugator supercilii, m.
depressor supercilii, m.
orbicularis oculi

M. frontalis pars inferior

M. orbicularis oculi,
M. corrugator supercilii

Mediale begrenzing

M. procerus van de
andere zijde

M. procerus

M. procerus

Motorische eindplaten

Centraal ter hoogte van
de wenkbrauwen

Mediaal: ter hoogte van
de mediale canthus.
Lateraal: juist mediaal
van de laterale
huidinsertie

Onbekend

Innervatie

N. facialis

N. facialis

N. facialis

Functie

Wenkbrauw depressor,
caudale richting

Wenkbrauw depressor,
medio-caudale richting

Depressie van de
mediale wenkbrauw
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Complicaties

Injectiepatroon
van de glabella.

Mephisto look

Zwart: de meest gangbare
injectieplaatsen (intramusculaire

De mephisto look, ook wel de Jack Nickleson wenkbrauw genoemd,
wordt gekenmerkt door mediale depressie en laterale elevatie van
de wenkbrauw. De oorzaak is een reactieve hypercontractie van het
laterale deel van de m. frontalis bij relaxatie van het mediale deel
van de m. frontalis. De oorzaak is het te craniaal injecteren van de
m. corrugator supercilii zodat de m. frontalis wordt mee behandeld.
Preventie bestaat uit het diep injecteren in de mediale kop en oppervlakkig injecteren in het laterale deel van de corrugator supercilii.
Behandeling bestaat uit het injecteren van 1-2 U / 2,5-5 sU in de vezels
van de laterale m. frontalis.

injectietechniek)
Rood: additionele mogelijke injectieplaatsen (lateraal: intradermale
techniek, cave wenkbrauwptosis,
mediaal intramusculaire
techniek).

Blepharoptosis of levatorptosis
Wanneer botulinetoxine intraorbitaal terecht komt, kan het de m.
levator palpebrae verzwakken, waardoor ptosis ontstaat. De oorzaak van levatorptosis is een anatomische; het orbicularis retaining
ligament is impermeabel voor vloeistof en is daarmee een duidelijke
bescherming is tegen diffusie of spreiding naar intraorbitaal. Echter,
ter plaatse van foramen supraorbitale bestaat een opening in deze
barrière waar de botulinetoxine doorheen kan. Preventie bestaat derhalve uit het respecteren van afstand (0,5-1 cm) van de orbitarand en
met name het vermijden van diepe injectie nabij het foramen supraorbitale. Behandeling bestaat uit het voorschrijven van apraclonidine
oogdruppels 0,5% 3dd in het aangedane oog maximaal 1 maand. Dit
is een middel dat normaliter bedoeld is ter verlaging van de intraoculuire druk bij glaucoom. Een bijwerking van dit geneesmiddel is het
effect dat bij ptosis gewenst is: de spieren van Müller contraheren
waardoor het ooglid 1-3 mm verhoogt. 50 51

Wenkbrauwptosis
Wanneer het onderste deel van de m. frontalis onbedoeld wordt
verzwakt, zal de wenkbrauw kunnen zakken. Bij het injecteren van
het laterale deel van de corrugator kan men daarom het beste van
lateraal naar mediaal injecteren. Om deze complicatie te voorkomen kan als uiterste laterale grens van de m. corrugator supercilii de
midpupillaire lijn worden genomen. Dit om ptosis van het laterale deel
van de wenkbrauw te voorkomen. Mocht deze complicatie zich voordoen, dan kan het beste de depressor ter plaatse behandeld worden:
de m. orbicularis oculi.

Hematomen
De a. supraorbitalis en de a. supratrochlearis lopen in het te behandelen gebied, evenals kleine en grote venen. Goede inspectie is daarom
belangrijk ter preventie van hematomen. Intradermaal injecteren vermindert de kans op het aanprikken van bloedvaten. Bij het ontstaan
van een bloeding vergroot de kans op spreiding van botulinetoxine
en daarmee de kans op het aandoen van een niet-bedoelde spier. De
behandeling bestaat er dan ook uit om directe druk uit te oefenen,
waarbij caudale spreiding wordt tegengewerkt.
Tab 8

Frontale dynamische rimpels

Gemiddelde dosering

Aantal injectieplaatsen

Mannen

24U / 60sU

5-7

Vrouwen

20U / 50sU

5-7

Tabel 8: De dosering bij mannen verschilt
van de dosering bij vrouwen: mannen krijgen
over het algemeen een hogere dosis in
verband met de grotere spierontwikkeling.
Bij mannen loopt de m. corrugator supercilii
vaak verder naar lateraal door.

49	Almeida, et al. Glabellar wrinkles: a pilot study of contraction patterns. Surg Cosmet Dermatol. 2010;2(1):23-8.
50	Scheinfeld N. The use of apraclonidine eyedrops to treat ptosis after the administration of botulinum toxin to the upper

face. Dermatol Online J. 2005 Mar 1;11(1):9.
51	Wollina U1, Konrad H. Managing adverse events associated with botulinum toxin type A: a focus on cosmetic procedures.

Am J Clin Dermatol. 2005;6(3):141-50.
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BEHANDELING VAN DYNAMISCHE
PERIORBITALE RIMPELS (M. ORBICULARIS OCULI)

Anatomie
Kraaienpootjes worden veroorzaakt door de m.
orbicularis oculi, een ronde oogspier, welke dient als
oogsluiter. De m. orbicularis oculi heeft zijn origo via
het orbicularis retaining ligament op de orbitarand en
heeft zijn insertie in de huid; het pars palpebralis heeft
de huidinsertie bij de wimpers, de pars orbitalis heeft
de huidinsertie van de wenkbrauwen tot lateraal en
infraorbitaal. De spier veroorzaakt laterale kraaienpootjes, laterale wenkbrauwdepressie en versterkt
het traangootje. Alleen de pars orbitalis is van belang
voor de behandeling van de kraaienpootjes.

Behandelprotocol van de
dynamische periorbitale rimpels
De m. orbicularis oculi krijgt 3-4 injecties van
2-4 U / 5-10U per injectieplaats. De injectiediepte
is oppervlakkig; ca. 2-3mm (¼ naald) diep en het
patroon loopt radiaal, ca. 1 cm van de orbitarand.
Aangezien hier een veneuze plexus loopt is de kans
op hematomen aanwezig en dient de huid geïnspecteerd te worden op het verloop van de oppervlakkige
venen. Craniaal wordt het gebied mediaal van de
crista temporalis vermeden ter preventie van beïnvloeding van de m. frontalis en caudaal wordt diepe
injectie vermeden ter preventie van beïnvloeding
van de m. zygomaticus major. Verschillende experts
geven aan ook microinjecties te geven (intradermaal)
in de fijnere lijntjes infraorbitaal.

Tab 9

M. orbicularis oculi

Pars orbitalis

Origo

Periost van de orbitarand via het Orbicularis
Reataining Ligament

Insertie

Lateraal: de huid

Craniale begrenzing

M. corrugator supercillii en m. frontalis

Caudale begrenzing

M. levator labii superioris en m. levator labii
superioris alaeque nasii.

Laterale begrenzing

Fascia temporalis

Mediale begrenzing

M. depressor supercilii

Motorische eindplaten

Drie zones: mediaal superieu, mediaal inferieur en
lateraal.

Innervatie

Mediaal en inferieur deel: n. facialis ramus
zygomaticus.
Lateraal en superieur deel: n. facialis ramus
temporalis anterior.

Functie

Sluiten van de ogen
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Injectiepatroon

Complicaties

van de dynamische

Wenkbrauw ptosis

periorbitale rimpels.
Zwart: de meest gangbare

Wanneer botulinetoxine te craniaal wordt ingespoten kan de m.
frontalis worden beïnvloed in het caudale deel van deze spier.
Deze wenkbrauwheffer zal hierdoor relaxeren en daarmee kan
de positie van de laterale wenkbrauw verlaagd worden. Door de
craniale injectieplaats lateraal van de crista temporalis te kiezen
kan deze complicatie worden voorkomen. Behandeling hiervan is
door injecteren van de m. orbicularis oculi bij de crista temporalis.

injectieplaatsen (intramusculaire
injectietechniek).
Rood: additionele mogelijke
injectieplaatsen (intradermale
techniek).

Diplopie door beïnvloeding
van de intraorbitale oogspieren
Wanneer de naald door het orbicularis retaining ligament heen
wordt gestoken kan er botulinetoxine naar de verschillende
spieren diffunderen die de oogbewegingen sturen waardoor
diplopie kan optreden. Om dit te voorkomen wordt de minimale
afstand van 1 cm tot de orbitarand aangehouden. Behandeling
bestaat uit expectatief beleid.

Hangende mondhoek
Wanneer botulinetoxine de m. zygomaticus major (of in extreme
gevallen de m. zygomaicus minor) bereikt, zal dit effect hebben
op de positie van de orale commissuur. De m. zygomaticus major
heeft zijn origo op het periost van het os zygomaticum en is dus
diep gelegen ten opzichte van de m. orbicularis oculi. Behandeling is expectatief.

Hematomen
De veneuze plexus in het gebied leveren een significant risico
op voor hematomen. Goede inspectie van de huid han helpen
ter preventie waarbij de kwaliteit van het licht essentieel is.
Behandeling bestaat uit directe compressie.

Wallen
Wanneer de onderoogleden worden behandeld, kan de tonus
van de m. orbicularis oculi dusdanig worden verzwakt, dat deze
door de druk van het onderliggende vet naar anterieur uitbolt en
derhalve een vermoeide blik kan geven (wallen). Ter preventie
van deze ongewenste bijwerking moet de dosering van de onderoogleden beperkt blijven tot maximaal 1 U / 2,5 sU per injectieplek. Ook vanwege lymfatische stage kunnen wallen ontstaan.
De m. orbicularis oculi heeft een pompfunctie voor de beweging
van lymfe vloeistof. Wanneer de pomp door verzwakking van
de spier wordt verzwakt, kan er ophoping van vocht ontstaan
(wallen). Preventie is doormiddel van het minimaliseren van de
dosering. Deze bijwerking is self-limiting en verdwijnt meestal
binnen twee weken. Manuele lymfedrainage kan helpen het
vocht af te drijven.
Tab 10

M. orbicularis oculi

Gemiddelde dosering

Aantal injectieplaatsen

Mannen

20-30 U / 20-60 sU

3-6 per oog

Vrouwen

10-30 U / 20-60 sU

3-6 per oog

Tabel 10: Periorbitale dynamische rimpels: dosering en aantal injectieplaatsen bij mannen en vrouwen.
De dosering bij mannen verschilt van de dosering bij vrouwen: mannen krijgen over het algemeen een hogere dosis in
verband met de grotere spierontwikkeling.
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BEHANDELING VAN DE POSITIE VAN DE
WENKBRAUWEN (WENKBRAUWLIFT, DIVERSE SPIEREN)

Anatomie
De depressoren van de wenkbrauw zijn m. orbicularis
oculi, m. corrugator supercilii, m. depressor supercilii
en m. procerus. De enige levator is de m. frontalis.
Behandeling van de depressoren geeft een
verzwakking van de depressoren waardoor de m.
frontalis relatief harder de wenkbrauwen naar
craniaal trekt, met een verandering van positie van
de wenkbrauwen tot gevolg (wenkbrauwlift). Voor
specifieke anatomische kenmerken, zie Behandeling
van de Glabella en Behandeling van Dynamische
Periorbitale Rimpels.

Behandelprotocol van de
wenkbrauwlift
De depressoren worden allen behandeld ter
plaatse van de wenkbrauw. Naast de standaard
injectieplaatsen van de glabella worden twee
laterale injecties gegeven in de m. orbicularis oculi
van ca. 2-4 U / 5-10 sU. Deze twee laterale
injecties dienen niet boven de wenkbrauw
gegeven te worden om beïnvloeding van de
m. frontalis te voorkomen.

Complicaties
De complicatie risico’s van de glabella
zijn hier tevens van toepassing.

Wenkbrauw ptosis
Wanneer de laterale twee injecties te
hoog worden gegeven (met name de op
één na meest laterale injectie loopt het
meeste risico), dan bestaat de kans dat
de botulinetoxine het onderste deel
van de m. frontalis verzwakt.
Dit heeft tot gevolg dat de positie van
de wenkbrauw lager wordt. Dit dient
vermeden te worden. Behandeling
van wenkbrauwptosis bestaat uit het
behandelen van de depressoren, dus
de m. orbicularis oculi aldaar).

Injectiepatroon
van de wenkbrauwlift.
Per injectieplaats wordt
2-4 U / 5-10 sU gegeven
(intramusculaire injectietechniek)
waarbij lateraal in of direct caudaal
van de wenkbrauw
wordt geïnjecteerd.
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BEHANDELING VAN RIMPELS ONDER DE
ONDEROOGLEDEN EN HET VERWIJDEN
VAN DE OGEN (M. ORBICULARIS OCULI)

Anatomie
De m. orbicularis oculi bestaat uit 3 delen: pretarsaal,
preseptaal en orbitaal. Het preseptale deel ligt over
het septum orbitalis. Dit septum is een membraan
welke zorgt voor een scheiding tussen intraorbitale
en extraorbitale structuren. De vezels van preseptale
deel van m. orbicularis oculi vormen aan de mediale
zijde het mediaal canthaal peesblad en aan de laterale
zijde het lateraal canthaal peesblad. Contractie van
de inferieure vezels van het preseptale en orbitale
deel van m. orbicularis oculi veroorzaken fijne lijntjes
onder de ogen. Tijdens veroudering treedt verslapping
op van de canthale pezen, waarbij de oogleden
kunnen verslappen. Behandeling van deze lijntjes kan
tevens tot gevolg hebben dat de ogen iets wijder open
gaan staan doordat de positie van de m. orbicularis
oculi lager wordt onder invloed van een gereduceerde
tonus. Dit kan tot gevolg hebben dat de tarsus en de
wimperrand lager komen te staan.

Behandelprotocol van de
wenkbrauwlift
Botulinetoxine behandeling van deze spiervezels
dient zeer oppervlakkig gegeven te worden en in
een zeer lage dosering (0,5-1 U / 1,25-2,5 sU per
injectie, subcutaan). Tevens kan hypertrofie van
de pretarsale orbicularis oculi worden behandeld.
1-2 U midpupillijn 1 mm onder de wimperrand.

Complicaties
Ectropion
Injectieplaatsen van de onderoogleden mediaal
van de laterale canthus zijn risicovol. Een behandeling met botuline toxine kan in dit gebied
een ectropion veroorzaken (verzakking van het
onderooglid, waarbij de inferieure corneasclerale
limbus zichtbaar wordt). Deze laxiteit dient voorafgaande aan de behandeling getest te worden
door middel van de snaptest. Met de snaptest
wordt het onderooglid naar onder getrokken
met een vinger en weer los gelaten. Het ooglid
dient zich snel (binnen een seconde) te repositioneren (snappen). Een langzame beweging is een
risicosituatie voor een ectropion.

Wallen

Injectiepatroon

Wanneer de onderoogleden worden behandeld,
kan de tonus van de m. orbicularis oculi dusdanig
worden verzwakt, dat deze door de druk van
het onderliggende vet naar anterieur uitbolt en
derhalve een vermoeide blik kan geven (wallen).
Ter preventie van deze ongewenste bijwerking
moet de dosering van de onderoogleden beperkt
blijven tot maximaal 1 U / 2,5 sU per injectieplek.
Ook vanwege lymfatische stage kunnen wallen
ontstaan. De m. orbicularis oculi heeft een pompfunctie voor de beweging van lymfe vloeistof.
Wanneer de pomp door verzwakking van de
spier wordt verzwakt, kan er ophoping van
vocht ontstaan (wallen). Preventie is doormiddel
van het minimaliseren van de dosering. Deze
bijwerking is self-limiting en verdwijnt meestal
binnen twee weken. Manuele lymfedrainage kan
helpen het vocht af te drijven.

voor de behandeling van
m. orbicularis oculi.
1-2 injectiepunten, ramus tarsalis,
2-3 mm onder iris,
subcutaan 0,5-1 U / 1,25-2,5 sU per injectie.
Injectie blijft lateraal van
de midpupillair lijn.
JULI 2015
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BEHANDELING VAN AFHANGENDE
MONDHOEKEN (DAO)

Anatomie
De musculus depressor anguli oris (m. DAO) is
een oppervlakkig gelegen driehoekvormige spier.
De m. DAO heeft zijn origo aan de mandibula
(linea oblique mandibularis ) en de insertie in de
modiolos bij de orale commisuur. De spier loopt
lateraal van de marionnetlijnen. Deze spiervezels verweven met de diepere vezels van
de m. orbicularis oris. De anterieure vezels van
het bovenste deel van de spier inserteren in
de huid en dragen bij aan de marionnetlijnen.
De functie van de spier is het naar beneden
trekken van de mondhoeken. Door met
botulinetoxine de spier te verzwakken zal de
positie van de mondhoek daardoor beïnvloed
worden: er treedt elevatie op. Voor de behandeling van marionnetlijnen zal veelal ook een
dermale filler nodig zijn. Beoordeel voorafgaande
aan de behandeling of er eventuele asymmetrie
bestaat in de stand van de mondhoeken. 52

Behandelprotocol
afhangende mondhoeken
Lokaliseer de injectieplaats in het midden tussen
de orale commissuren en de onderrand van de
mandibula, ca. 0,5 cm lateraal van de marionetten lijn.
Injecteer intramusculair op ca. 4-6 mm diepte
2-4 U / 5-10 sU. Een eventuele tweede injectie kan
worden gegeven op de mandibularand. De diepte
is daar 6-9 mm gezien de diepe aanhechting aan
het periost.

Tab 11

Origo

Linea oblique mandibularis

Insertie

Modiolus

Laterale begrenzing

Het craniale deel: m. risorius
Het caudale deel: m. platysma

Mediale begrenzing

M. depressor labii inferioris
Het craniale deel: m. orbicularis oris
Het caudale deel: m. mentalis

Craniale begrenzing

M. orbicularis oris

Motorische eindplaten

Centraal in de spier bevindt zich een enkel gebied
met hoge concentratie motorische eindplaten.

Innervatie

N. facialis ramus mandibularis

Functie

depressie van de orale commissuur
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Complicaties

Injectiepatroon
van de omlaaggaande

Onderlip inversie

mondhoeken.

Wanneer onbedoeld de m. depressor labii
inferioris (DLI) wordt mee behandeld, kan
dit een inversie van de onderlip geven
omdat de m. orbicularis oris dan relatief
sterker wordt.
Om deze bijwerking te voorkomen dient
men niet te mediaal te injecteren. Een goede manier om dit te bewerkstelligen is de
injectienaald altijd in inferolaterale richting
in de huid te steken bij het benaderen van
de DAO. Nabij de mandibularand kan de
DLI vermeden worden door niet te oppervlakkig te injecteren; de DAO loopt daar
diep ten opzichte van de DLI. Behandeling
van onverhoopte DLI injectie bestaat uit
het verzwakken van de m. orbicularis oris
van dezelfde zijde: injecteer 1-2U / 2,5-5
sU intradermaal juist onder de vermillion
border op het midden van de aangedane
zijde van de lip.

Zwart: de meest
gangbare injectieplaatsen
(intramusculaire injectietechniek).
Rood: additionele mogelijke
injectieplaatsen.

Problemen met eten
De m. DAO wordt gebruikt om voedsel
van de wang naar de tong te bewegen.
Verzwakking van de DAO kan tot gevolg
hebben dat het lastiger wordt om voedsel
weg te krijgen van de ruimte tussen de
wang en de tanden.
Preventie is het niet te hoog doseren en
de behandeling is expectatief.

Spraakproblemen
Wanneer te craniaal wordt geïnjecteerd,
kan de m. orbicularis oris aangedaan worden.
Vanwege de belangrijke rol van deze spier
bij het uitspreken van bepaalde klanken
zal dit tot spraakproblemen kunnen leiden.
Preventie is het vermijden van injectie nabij
de lip en de behandeling is expectatief.

Hematomen
De a. facialis loopt lateraal van de DAO.
Te laterale injectie zou derhalve een
groot hematoom kunnen veroorzaken.
Diep ten opzichte van de DAO loopt
de a. labialis inferior.
Te diepe injectie zou dus ook ter preventie
vermeden moeten worden. Behandeling
van hematomen bestaat uit directe druk.

52	Y.J Choi et al. Anatomical Considerations Regarding the Location and Boundary of the Depressor Anguli Oris Muscle with

Reference to Botulinum Toxin Injection. Plast. Reconstr. Surg. 134: 917, 2014.
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BEHANDELING VAN HORIZONTALE
SULCUS EN CUTANE INTREKKINGEN IN
DE REGIO MENTALIS (M. MENTALIS)

Anatomie
De m. mentalis is een bifide spier en heeft zijn
origo aan de voorzijde van de mandibula. De spier
verloopt verticaal, waar deze inserteert in de huid
onder de onderlip. Deze spier veroorzaakt de horizontale kinrimpel door het naar boven bewegen
van de kin en tegelijkertijd het naar voren bewegen van de onderlip (pruilen). Daarnaast geeft
de m. mentalis kuiltjes of putjes in de kin doordat
vezels van de m. mentalis inserteren in de huid.
Door veroudering treedt subcutane vetatrofie
op, waardoor de putjes extra zichtbaar worden.
De behandeling dient niet te craniaal te worden
gegeven, vanwege risico op diffusie naar de
m. orbicularis oris met spraakproblemen tot
gevolg. Ook de behandeling dient niet te lateraal gegeven te worden, om diffusie naar de
m. depressor labii inferioris te voorkomen.
Anatomisch is er vrij veel variatie in de dikte
van de spier waardoor de dosering varieert van
2U / 5 sU tot 6U / 15 sU per kant.

Behandelprotocol
horizontale sulcus en cutane
intrekkingen (m. mentalis)
Juist onder het buikje van de spier kan beiderzijds
een injectie worden gegeven van 2-6 U / 5-10 sU,
1-3 millimeters van de mediaanlijn om diffusie naar
de lateraal gelegen m. depressor labii inferioris (DLI)
te voorkomen. De injectiediepte is ca. 4-9 mm om
diffusie naar de oppervlakkiger gelegen DLI te
voorkomen. Het craniale gebied van motorische
eindplaten hoeft niet te worden behandeld om
het risico op spreiding naar de m. orbicularis oris
te verkleinen.

Tab 12

Origo

Mandibula (anterieur deel)

Insertie

Huid onder de onderlip

Laterale begrenzing

M. depressor labii inferioris

Mediale begrenzing

De contralaterale m. mentalis

Craniale begrenzing

M. orbicularis oris

Motorische eindplaten

Twee gebieden: superieur en inferieur.

Innervatie

N. facialis ramus mandibularis

Functie

Eversie (pruilen) van de onderlip.
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Complicaties
Onderlip inversie
Inversie van de onderlip kan ontstaan
wanneer de m. DLI onbedoeld wordt mee
behandeld. Om deze ongewenste bijwerking te voorkomen dient diep geïnjecteerd
te worden in de m. mentalis, omdat de
m. DLI oppervlakkig is gelegen t.o.v. de
m. mentalis. Bovendien dient mediaal
geïnjecteerd te worden omdat de
m. DLI lateraal van de m. mentalis is
gelegen.

Injectiepatroon
van de putjes in de kin en de
horizontale rimpel in de kin.
Zwart: de meest gangbare
injectieplaatsen (diepe intramusculaire
injectietechniek) van 2-6 U / 5-15 sU.
Rood: additionele mogelijke
injectieplaatsen,
intramusculair.
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BEHANDELING VAN NEUSRIMPELS
(M. LLSAN EN M. DEPRESSOR SUPERCILII)

Anatomie

Behandelprotocol neusrimpels;
bunny lines (m. LLSAN en
m. depressor supercilii)

De m. levator labii superioris alaeque nasi (LLSAN)
ontstaat aan het processus frontalis van de maxilla. Craniaal insereren vezels van de m. LLSAN
in de m. orbicularis oculi en caudaal inserteren
vezels van deze spier in de m. orbicularis oris. Contractie van de spier leidt tot het craniaal bewegen
van de huid van de top van de nasolabiale plooi
richting mediale canthus. Door deze beweging
ontstaan de zogenaamde bunny lines, rimpels op
de neusrug, en wordt het bovenste derde deel van
de nasolabiale plooi dieper doordat de huid ter
plaatse hiervan door de spier naar binnen wordt
getrokken. Bij sommige mensen is de m. LLSAN
de veroorzaker van de zogenaamde gummy smile
(overmatig zichtbaar tandvlees tijdens lachen).
Behandeling van de neuslippen plooi en de gummy
smile is middels het behandelen van het inferieure
deel van de m. LLSAN en behandeling van
bunny lines is middels het behandelen van het
superieure deel van de m. LLSAN. Vaak is bij de
rimpels van de neus de m. depressor supercilii
betrokken. En al hoewel deze spier vaak vanzelf al bij de behandeling van de glabella wordt
behandeld, is het soms noodzakelijk om deze spier
ook apart te behandelen.

Juist boven het midden van de spier kan beiderzijds
een injectie worden gegeven van 1-3 U / 2,5-7,5 sU,
juist mediaal van de verticale lijn tussen ala en
mediale canthus; hier kan de spier goed worden
gepalpeerd bij contractie. De naalddiepte is 2-4 mm.
Soms is gelijktijdige behandeling van de m. depressor
supercilii nodig om de neusrimpels adequaat
te behandelen: injecteer dan beiderzijds ca.
1-2 U / 2,5-5 sU ca 2-4 mm diep, precies onder de
mediale kop van de wenkbrauw, in het midden van
tussen de mediale canthus en de mediale kop van
de wenkbrauw.

Anatomische kenmerken van de m. LLSAN en de m. LLS

M. LLSAN

M. depressor supercilii

Origo

maxilla: processus frontalis

Mediale orbitarand

Insertie

Superieur: m. orbicularis oculi
Inferieur: m. orbicularis oris

Mediale wenkbrauwkop

Craniale begrenzing

M. orbicularis oculi

M. corrugator supercilii

Caudale begrenzing

M. orbicularis oris

M. orbicularis oculi

Laterale begrenzing

M. levator labii superioris

M. orbicularis oculi,
M. corrugator supercilii

Mediale begrenzing

M. procerus, m. nasalis (craniaal
pars transversa en caudaal pars
alaris)

M. procerus

Motorische eindplaten

Centraal in de spier

Onbekend

Innervatie

N. facialis ramus zygomaticus.

N. facialis

Functie

Nasaal gedeelte: vertikale elevatie
van ala
Labiaal deel: vertikale elevatie
van de bovenlip

Depressie van de mediale
wenkbrauw
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Tab 13

Injectiepatroon van
de neusrimpels; bunny lines.
Zwart: de meest gangbare injectie-

Complicaties

plaatsen (intramusculaire injectietechniek)

Veranderde lach

Rood: additionele mogelijke injectie-

van 1-3 U / 2,5-7,5 sU 2-4 mm diep.
plaatsen, intramusculair

Bij te lage injectie kan het onderste
gedeelte van de m. LLSAN worden verzwakt, wat een veranderde positie van
de bovenlip tot gevolg kan hebben en er
dus minder van de tanden zichtbaar kan
zijn bij lachen. Om deze nevenwerking
te voorkomen zal men daarom boven
het midden tussen ala en mediale canthus moeten injecteren.

1-2 U / 2,5-5 sU, 2-4 mm diep.

Diplopie
Het onbedoeld behandelen van intraorbitale spieren is een theoretische mogelijkheid bij injectie van de m. depressor
supercilii. Het respecteren van de diffusieradius en dus een afstand bewaren
tot de orbitarand van ca. 1 cm kan deze
complicatie voorkomen.

Hematomen
De a. angularis loopt direct onder de
m. LLSAN. Daarom is het verstandig
om de inferieure injectie niet te diep te
plaatsen. Bij de superieure injectie loopt
de a. angularis vlak bij de caudale origo
van de m. depressor supercilii. Houd
om hematomen te voorkomen daarom
de afstand aan van het midden tussen
canthus en wenkbrauw of daarboven
(terwijl men tegelijkertijd de 1 cm marge
van de orbitarand respecteert).
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BEHANDELING VAN DE NASOLABIALE
PLOOI EN ZICHTBAAR TANDVLEES
BIJ LACHEN (M. LLSAN EN M. LLS)

Anatomie
De anatomie van de m. LLSAN werd reeds
besproken. De m. levator labii superioris (m. LLS)
heeft zijn origo aan de inferieure orbitarand.
De spier loopt parallel aan de m. LLSAN naar
caudaal en insereert in de bovenlip waar
verbindingen bestaan met de m. orbicularis oris.

Behandelprotocol
nasolabiale plooi en
zichtbaar tandvlees bij lachen
(m. LLSAN en m. LLS)
In het distale gedeelte van de m. LLSAN kan
beiderzijds een injectie worden gegeven van
1-4 U / 2,5-10 sU, juist boven de top van de
neuslippen plooi, direct naast de ala.
De naalddiepte is 2-4mm. Soms is gelijktijdige
behandeling van de m. levator labii superioris
nodig om de gummy smile adequaat te behandelen: injecteer dan ca. 1-2 U / 2,5-5 sU ca 1-2
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Injectiepatroon
van zichtbaar tandvlees
bij lachen en de neuslippen plooi.
Zwart: de meest gangbare injectieplaatsen (intramusculaire injectietechniek)
van 1-4 U / 2,5-10 sU 2-4 mm diep
Rood: additionele mogelijke injectieplaatsen, intramusculair 1-2 U / 2,5-5 sU,
1-2 mm diep. Maximaal 1 cm
lateraal van de ala.

Complicaties
Veranderde lach en
positie mondhoeken
Hoewel een veranderde lach juist het doel
is van de behandeling, kan ook een onbedoelde verandering optreden. Lateraal van
de m. LLS loopt de m. zygomaticus minor,
een spier die belangrijk is voor het heffen
van de mondhoek. Tevens loopt de m.
levator anguli oris in de buurt, namelijk diep
ten opzichte van de m. LLS. Deze spier is
ook belangrijk voor de positie van de orale
commissuur. Om een veranderde lach te
voorkomen dient dus zeer exact geïnjecteerd te worden: zo dicht mogelijk bij de ala
en oppervlakkig, maximaal 2 mm diep.

Hematomen
De a. angularis loopt onder m. LLSAN
en m. LLS door. Daarom is het verstandig
om de injectie niet te diep te plaatsen.

JULI 2015
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BEHANDELING VAN PERIORALE
RADIALE RIMPELS (M. ORBICULARIS ORIS)

Anatomie
Periorale radiale rimpels worden deels veroorzaakt door beweging van de m. orbicularis oris,
maar ook door UV-schade, roken, door verslapping
van de huid en volumeverlies tijdens het verouderingsproces. De m. orbicularis oris werkt als een
sfincter en zorgt voor sluiten van de mond, persen
en tuiten van de lippen en is daardoor verantwoordelijk voor de vorming van radiale lip rimpels
De m. orbicularis oris is een brede ellipsvormige
spier met concentrisch gevormde vezels die een
kring rondom de mond vormen. De spier bestaat
uit twee delen, een intern deel (pars labialis) en
een extern deel (pars marginalis). De m. orbicularis
oris is verweven met de andere periorale spieren
en vormt een musculotendineuze structuur rond
de mondhoeken waar meerdere spieren aanhechten aan de modiolus. De vezels aan de zijde van
de lippen lopen onder de huid van de vermillion
van de lip tot de mucosa. De m. orbicularis oris
heeft zijn insertie ter plaatse van de overgang van
mucosaal naar cutaan deel van de lip.

Behandelprotocol
periorale radiale rimpels
(m. orbicularis oris)
Per kwadrant worden doorgaans twee injecties
gegeven; intradermale kwaddels van ca.
0,5-1 U / 1,25- 2,5 sU, 1-2 millimeters van de
vermillion border. De injectiediepte is ca. 1-2 mm
om diffusie naar de dieper gelegen m. LLSAN,
de m. LAO en de m. zygomaticus minor te
voorkomen.

Tab 14

M. orbicularis oris
Origo

Mondhoeken

Insertie

Pars labialis: Overgang tussen natte en droge lip.
Pars marginalis: maxilla, septum nasalis, spina
nasalis

Craniale begrenzing

M. LLSAN, m. levator anguli oris, m. zygomaticus
minor

Caudale begrenzing

M. depressor anguli oris, m. depressor labii
inferioris, m. mentalis.

Laterale begrenzing

M. zygomaticus major, m. buccinator, m. risorius,
m. platysma

Mediale begrenzing

M. orbicularis oris

Motorische eindplaten

Ellipsvormig gebied per kwadrant, juist boven
vermillion border

Innervatie

Bovenlip: n. facialis, ramus buccalis superior
Onderlip: n. facialis, ramus buccalis inferior

Functie

Sluiten van de mond, tuiten van de lippen
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Complicaties

Injectiepatroon

Problemen met eten of drinken

van periorale radiale rimpels.

De m. orbicularis oris wordt gebruikt om de
lippen mee te tuiten zoals bij het drinken
door een rietje. Verzwakking van deze spier
kan daarom leiden tot ongewenste beperking in normale eet en drink bewegingen.
Let op de dosering om deze complicatie te
voorkomen; begin laag en titreer naar het
gewenste resultaat.

Zwart: de meest gangbare
injectieplaatsen (intradermale
injectietechniek) van
0,5-1 U / 1,25-2,5 sU 1-2 mm diep.

Spraakproblemen
Wanneer de lippen worden gebruikt bij het
produceren van klanken als de letters p
en b, kan het zijn dat botulinetoxine deze
beweging vermindert waardoor de betreffende klank niet wordt geproduceerd. Ook
hier dient eerder een lage dan een hoge
dosering te worden gekozen ter preventie
van deze complicatie.

Hematomen
De a. labialis superior loopt van lateraal
submusculair naar mediaal oppervlakkig,
met takken naar craniaal. De aanwezigheid
van vele vaten maakt dat er een risico is op
hematomen en dat ter preventie hiervan
de injectie oppervlakkig gegeven dient te
worden.

Asymmetrie
Wanneer het injectiepatroon niet symmetrisch is kan er daardoor asymmetrie van de
lip ontstaan. Het is daarom aan te bevelen
om het te behandelen gebied goed af te
tekenen alvorens te injecteren.

Problemen met lip en lachspieren
Wanneer te craniaal en te diep wordt geïnjecteerd, kan de botulinetoxine de m. zygomaticus minor, de m. LLI en de m. LLSAN
beïnvloeden. Lateraal aan de modiolus
verbonden spieren zouden ook beïnvloed
kunnen worden bij te laterale injectie. Injecteer daarom dicht bij de vermillion border
en minimaal 1 cm vanaf de mondhoeken.

Inversie van de onderlip
Wanneer men te diep injecteert, kan botulinetoxine de m. DLI beïnvloeden die diep
ligt ten opzichte van de m. orbicularis oris.
Het is daarom belangrijk om oppervlakkig
te injecteren.

JULI 2015
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BEHANDELING VAN NEUSTIPDEPRESSIE
(M. DEPRESSOR SEPTI NASI)

Anatomie
De depressor septi nasi is een kleine spier die
zijn origine heeft aan de spina nasalis van de
maxilla. Contractie van deze spier geeft depressie van de neuspunt. Bij sommige patiënten
is een duidelijke neerwaartse beweging van
de neustip waarneembaar tijdens lachen of
praten. Injectie van botulinetoxine in de m.
depressor septi nasi kan een verjongend effect
geven vanwege de subtiele lift van de neustip.

Behandelprotocol
neustip depressie
(m. depressor septi nasi)
Laat de patiënt lachen om de mate van depressie
te inspecteren. Kijk hierbij zowel van lateraal
als anterieur. Palpatie van de neustip tijdens
aanspanning kan een idee geven over de kracht
van de m. depressor septi nasi. Markeer de
injectieplaats in het midden van de columella
of 1-2 mm dichter naar de neustip om diffusie
naar de m. orbicularis oris te voorkomen.
Injecteer centraal in het midden van de
columella een enkele subdermale bolus
van 2-4 U / 5-10 sU. 53

Tab 15

Origo

Maxilla, spina nasalis

Insertie

Neustip

Craniale begrenzing

Septum

Caudale begrenzing

M.orbicularis oris

Laterale begrenzing

Geen

Mediale begrenzing

Contralaterale spier

Motorische eindplaten

Onbekend

Innervatie

Nervus facialis

Functie

Neustip depressie

53	Ascher B. et al. International consensus recommendations on the aesthetic usage of botulinum toxin type A

		 (Speywood Unit) – part II: wrinkles on the middle and lower face, neck and chest. JEADV 2010;24(11):1285-1295.
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Complicaties
Hematomen
Vanwege de nabijheid van de a. collumella
bestaat de kans op hematomen. Omdat
deze arterie diep is gelegen is het raadzaam
om de diepte te vermijden.

Zwakte van de m. orbicularis oris
komt zeer zelden voor. Om dit te voorkomen kan gekozen worden voor een
injectieplaats die dichter bij de neustip
ligt dan bij de columella.

Injectiepatroon
neustipdepressie
(m. depressor septi nasi).
Zwart: Injecteer in het midden van de
columella op ca 2-4 mm diepte
een subdermale bolus
van 2-4 U / 5-10 sU.

JULI 2015
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BEHANDELING VAN
MASSETERHYPERTROFIE (M. MASSETER)

Anatomie
De m. masseter, grootste en sterkste kauwspier,
heeft zijn origo aan de arcus zygomaticus en
insertie aan de angulus en ramus inferioris van
de mandibula. Benigne masseter hypertrofie
(MH) is een vergroting de m. masseter en
komt relatief vaak voor bij Aziatische rassen.
Soms is er sprake van bruxisme, trismus of
pijnklachten. Hypertrofie van de masseter is
voornamelijk gelokaliseerd aan de onderkant
van de mandibula. Door MH krijgt het gezicht
een hoekige vorm.

Behandelprotocol
masseterhypertrofie
Om MH vast te stellen laat men de patiënt de
tanden op elkaar klemmen. De hypertrofische
spier kan dan goed gepalpeerd worden. Tijdens
het klemmen van de kaken kunnen de uiteinden
van de spier bepaald worden voor de tweede en
de derde injectie.
De gepubliceerde totale dosering variëren van
12 U / 30 sU tot 56 U / 140 sU. Als standaard
nemen we hier een gemiddelde dosering van
40 U / 100 sU verdeeld over 6 injecties (3 per
kant) waarbij de centrale van de drie de helft
van dosering per zijde heeft. De craniale begrenzing van het te behandelen gebied is een denkbeeldige lijn van de oorlel naar de mondhoeken.
Het te behandelen gebied wordt tevens beperkt
tot 1,5 cm van de uiteindes van de spier om
complicaties door spreiding of diffusie te voorkomen. Het effect van deze behandeling dient
langer afgewacht te worden aangezien niet
relaxatie maar hypotrofie het beoogde doel is.
De kracht van het knarsen vermindert in
2-4 weken, maar de verbetering van de contour laat langer op zich wachten. 54 55
Tab 16

Origo

Arcus Zygomaticus, Maxila

Insertie

Mandibula; ramus en angulus

Craniale begrenzing

M. zygomaticus major, m. orbicularis oculi

Caudale begrenzing

M. platysma

Laterale begrenzing

Geen

Mediale begrenzing

M. Risorius, m. DAO

Motorische eindplaten

Onbekend

Innervatie

Nervus facialis, ramus mandibularis

Functie

Kauwen, bijten

54	Ascher B. et al. International consensus recommendations on the aesthetic usage of botulinum toxin type A

		 (Speywood Unit) – part II: wrinkles on the middle and lower face, neck and chest. JEADV 2010;24(11):1285-1295.
55	Kim N-H, Chung J-H, Park R-H et al. The use of botulinum toxin type A in aesthetic mandibular contouring.

		 Plast Reconstr Surg 2005; 115: 919–930.
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Complicaties
Afhangende mondhoeken
Door beïnvloeding van de craniaal gelegen
m. zygomaticus major kunnen de mondhoeken een lagere positie krijgen. Tevens
zal de lach dan veranderen. Om dit te
voorkomen moet men zich beperken tot de
onderste helft van de m. masseter; caudaal
van de lijn tussen de orale commissuur en
de oorlel.

Veranderde lach
Naast beïnvloeding van de m. zygomaticus
major kan de oppervlakkiger gelegen m.
risorius beïnvloed worden. Om dit te voorkomen dient de injectie diep te zijn in de
spier (3/4 naald diepte), vooral de mediale
injectie.ligt dan bij de columella.

Zwakte met kauwen
Door hoge dosering kan het voorkomen
dat de masseter dusdanig verzwakt raakt
dat men dat merkt vooral bij taai voedsel.

Injectiepatroon
masseterhypertrofie (m. masseter).
Zwart: Injecteer in het midden van de
spierbuik op ca 10 mm diepte een intramusculaire bolus van 10 U / 25 sU (zwarte stip).
Injecteer vervolgens ca 2 cm hiernaast aan
weerszijden, tevens op 10 mm diepte,
twee additionele intramusculaire
bolussen va 5 U / 7,5 sU.
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BEHANDELING VAN VERTICALE
SPIERBUNDELS IN DE HALS,
HORIZONTALE HALSRIMPELS EN PTOSIS
VAN KAAKLIJN (M. PLATYSMA)

Anatomie
De platysma is een brede platte spier, die verloopt vanaf het sleutelbeen, de eerste rib en het
acromion in een breed vlak over de hals naar de
mandibula en insereert craniaal in de modiolus en
de depressor anguli oris. Bij aanspanning veroorzaakt deze spier depressie van de kaaklijn en van
de mondhoeken. Tevens zijn bij aanspanning de
spierbuiken zichtbaar (verticale platysma banden) bij patiënten met relatief weinig cervicaal
vet. Door de verticale contractie richting draagt
de m. platysma in de hals bij tot de vorming van
horizontale rimpels.
De mediale platysma bundels hebben significante
anatomische variaties en die verschillen hebben
invloed op de veroudering van de hals. Er zijn drie
veel voorkomende patronen. In de meerderheid
(type 1, 75%) van de gevallen fuseert de mediale
platysmaband met de contralaterale platysmaband ongeveer 2 cm voordat zij insereren in het
mandibulum. In 15 % van de patiënten komen
de beide helften van de m. platysma samen op
het niveau van het thyroidkraakbeen. Hierdoor
ontstaat een submentale dragende structuur
(type 2, submentale sling) In de laatste 10% blijven deze helften gescheiden en insereren apart
in het mandibulum (type 3). De separate helften
bevatten beide de platysmale spierbundels tijdens
contractie.
Tijdens de veroudering worden de anterieure
platysma bundels duidelijker zichtbaar, met name
in het geval van separate platysma helften. De
meest ernstige vorm van halsveroudering is zichtbaar in patiënten met volledige separate platysma
helften. Indien de platysma niet volledig separaat
is, bestaat er een submentale sling. Hierdoor behouden deze patiënten een mooiere submentale
contour.
Voorafgaande aan de behandeling dient bepaald
te worden of er sprake is van huidlaxiteit, submentale vetophoping, laxiteit van de m. platysma
of hypertrofische platysma bundels. Botulinetoxine behandeling is geïndiceerd bij patiënten met
hypertrofische platysma bundels. Deze zijn met
name beter zichtbaar bij zeer slanke patiënten.
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Ook kunnen horizontale halsrimpels met botuline
toxine behandeld worden. Verder kan botuline
toxine gebruikt worden voor de behandeling
van ptosis van submentale vetophoping in type
II platysma bundels. Relaxatie van de platysma
in patiënten met type II (submentale sling) geeft
een opwaartse beweging van het submentale
vetcompartiment. In geval van huidlaxiteit is
effect zeer gering en in geval van ptotische platysma bundels is het risico op complicaties groter.

Behandelprotocol
van verticale spierbundelst
in de hals (m. platysma)
Vraag de patiënt om de platysma aan te spannen
door tanden op elkaar te klemmen en de mondhoeken naar beneden te trekken. Neem de platysma bundel tussen duim en wijsvinger van de
non-dominante hand. Voor de behandeling van
platysma bundels in de hals plaats men een serie
injecties in verticale richting voor in de spierbundel vanaf de cervicomentale hoek tot aan de
ondergrens van thyroid kraakbeen en vanaf de
DAO-platysma overgang tot aan de bovengrens
van het thyroid kraakbeen. De afstand tussen
de injectieplaatsen ongeveer 1 - 2 cm. Injecties
worden oppervlakkig gegeven. De huid en subcutaan vet in dit gebied zijn erg dun. Per injectie
2 U / 5sU met een maximum dosering van
20 U / 50 sU per kant.

Behandelprotocol
van horizontale halsrimpels
Met deze behandeling worden de vezels van
platysma die in de huid inserteren gerelaxeerd.
Injecteer de rimpels over 3-4 injectieplaatsen per
kant 1-2 U / 2,5-5 sU intradermaal, ca. 2 mm diep,
va 1-2 cm van elkaar.

Tab 17

Origo

Oppervlakkige fascie over clavicula en acromion en
m. pectoralis en m. deltoideus.

Insertie

Voorste derde deel van de linea oblique van de
mandibula, mentum en modiolus.

Craniale begrenzing

Lateraal deel van de m. orbicularis oris

Caudale begrenzing

Diepere m. pectoralis en m. deltoideus

Laterale begrenzing

Jowl gebied: m. risorius.
Hals: m. sternocleidomastoideus
Superieure mediale vezels: huid, mandibulaire
fixerende ligament, periost van de mandibula.

Mediale begrenzing

Mandibulaire gebied: m. DAO, m. orbicularis oris.
Hals: contralaterale m. platysma (bij 75% is dat
slechts de eerste 1-2 cm onder de kin, bij 15% de
gehele lengte tot aan thyroid en in 10% is er geen
direct contact tussen de spieren en inserteert de
m. platysma direct in de huid.

Motorische eindplaten

Twee verticale bundels per kant
Anterieur bij de anterieure begrenzing van de
cervicomentale hoektor het inferieure deel van
de m. platysma.
Posterieur vanaf de overgang tussen m. DAO en
m. platysma naar het inferieure deel van de spier

Innervatie

Superieur: n. facialis ramus mandibularis.
Inferieur: n. facialis ramus cervicalis.

Functie

Inferolaterale depressie van de mondhoeken,
depressie van de caudale jowl.

Injectiepatroon
Zwart: verticale spierbundels
in de hals (m. platysma).
Markeer elke 1-2 cm de injectieplaatsen van de
spierbundels in aangespannen toestand.
Injecteer vervolgens in ontspannen toestand met een
subdermale bolustechniek 2 U / 5 sU per injectie.
Rood: Injectiepatroon horizontale rimpels
in de hals (m. platysma)
Injecteer elke 1-2 cm met een intradermale bolustechniek
1-2 U / 2,5-5 sU per injectie
Bij de m. platysma geldt een absoluut maximum
van 20 U / 50 sU per kant.

Afbeelding is overgenomen uit
Ascher B. et al. JEADV 2010;
24(11):1285-1295 en bewerkt.
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Vervolg van ‘Behandeling van verticale spierbundels in de hals, horizontale halsrimpels en ptosis van kaaklijn (m. platysma)’

Behandelprotocol
van ptosis van de kaaklijn
Met deze behandeling wordt de neerwaartse kracht van de m. platysma en de m. DAO
verminderd, wat een gevolg heeft op de
positie van de huid ter plaatse van de kaaklijn. Het behandelprotocol van de m. DAO
wordt gevolgd, evenals drie injecties in de
m. platysma; twee direct lateraal van de m.
DAO en de derde onder deze twee injecties
juist onder de mandibula in de spierbundel.

Complicaties
Slikklachten, spraakproblemen
en aspiratie
kunnen optreden bij hoge doseringen en
diepe injectie door diffusie naar de stembanden en de dieper gelegen spieren.
Injecteer oppervlakkig en in lage doseringen (maximaal 40 U / 100 sU totaal in
de hals) op meerdere plaatsen voor een
goede verdeling van het toxine. Dit geeft
een lager risico op verspreiding naar spieren
in de omgeving. In geval van diffusie naar
andere spieren kunnen slikklachten,
spraakproblemen en aspiratie optreden.
Tevens geeft oppervlakkige injectie minder
risico op hematomen.

Hematoomvorming
De a. facialis en de v. jugularis superficialis
lopen direct onder de spier. Daarom is het
belangrijk bij de preventie van hematomen
om oppervlakkig te injecteren.
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Injectiepatroon Nefertiti lift.
Zwart: Injecteer de DAO met een
intramusculaire bolustechniek 2-4 U / 5-10 sU per
injectie, injecteer vervolgens 2 cm lateraal daarvan
wederom 4U in de m. platysma met een intramusculaire
bolustechniek 2-4 U / 5-10 sU en ca 2 cm lateraal daarvan
wederom. Injecteer tot slot met een intramusculaire
bolustechniek 2-4 U / 5-10 sU de poposterieure
spierbundel van de m. platysma direct
onder de mandibua

25

BEHANDELING VAN
SPANNINGSHOOFDPIJN EN MIGRAINE

De drie meest voorkomende vormen
van hoofdpijn zijn spanningshoofdpijn,
migraine en clusterhoofdpijn en vele
patiënten hebben mengvormen van
hoofdpijn.
Botulinetoxine behandelingen zijn
geïndiceerd bij patiënten die resistent
of overgevoelig zijn tegen (profylactische) farmacotherapie of contra-indicaties hebben voor farmacotherapie
(zoals onderhoud en couperingsmedicatie). Meestal zijn meerdere behandelingen nodig voor voldoende resultaat
op de pijnklachten. Behandelingen
worden gegeven met intervallen van
12 weken. Vaak zijn de pijnklachten al
terug, terwijl de spieren nog steeds
verzwakt zijn.

Injectietechniek van de
m. temporalis bij migraine.
Zwart: Injecteer de m. temporalis
met een intramusculaire bolustechniek
met 4-5 U / 10-12,5 sU per injectie
op ca 2-3 cm van elkaar

Vaak is de behandeling van glabella,
frontalis en/of orbicularis oculi aangewezen. Soms is behandeling van de m.
temporalis geïndiceerd. Deze kan worden
behandeld door 4 injectiepunten van
20-25 U / 50-63 sU per zijde, de punten
ongeveer 2-3 cm uit elkaar liggend.
Dit is een diepe injectie, de m temporalis ligt juist boven het periost.
Palpeer voorafgaande aan de behandeling de locatie van a. temporalis.
De beide mm. masseteris dragen ook
regelmatig bij aan hoofdpijnklachten.
De injectie hiervan is beschreven in
de sectie masseterhypertrofie.56
Tot slot dragen de m. trapezius en
m. occipitalis bij sommige patiënten
mogelijk bij aan het ontstaan van spanningshoofdpijn en migraine. Behandeling
van deze spieren gaat voorbij aan de
scope van deze Standaard.

56	W.J. Binder and A. Blitzer. Treatment of migraine headache with

		 botulinum toxin type A. Facial Plast Surg Clin N Am 11 (2003) 465–475.
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BEHANDELING
VAN PRIMAIRE
FOCALE HYPERHIDROSIS
Primaire hyperhidrosis is een chronische idiopathische aandoening die gepaard gaat met
overmatig transpireren in de oksels, de handpalmen, de voetzolen en/of het aangezicht.
Botulinetoxine heeft een blokkerende werking op eccriene (cholinerge) zweetklieren. 57
Behandeling van primaire focale hyperhidrosis is één van de meest voorkomende
toepassingen voor hyperhidrose. 58 Behandeling van hyperhidrose heeft weinig
bijwerkingen en een hoge patiënt tevredenheid. Voor het esthetisch resultaat is het
van belang dan patiënten geen ontsierende zweetplekken in hun kleding hebben.

Axillaire hyperhidrosis
Met de jodium zetmeel test kan het hyperhidrotisch oppervlak van de oksel eenvoudig
zichtbaar worden gemaakt. Experts noemen tevens alternatieve methoden om het te
injecteren gebied te bepalen. Bij de ‘balpen test’ wordt de geschoren axilla met alcohol
ontvet. Na enige minuten is de alcohol vervlogen en de huid droog. De balpen glijdt nu over
de huid. Wanneer de balpen het hyperhidrotische huidoppervlak bereikt, zal het zweet de
huid stroef maken zodat de balpen hier niet meer overheen glijdt. Dit is de markering van
de grens van het hyperhidrotische gebied. Andere experts melden dat ze eenvoudig het
behaarde oppervlak behandelen. Markeer het te behandelen gebied en maak een raster
van ca 1-2 cm brede hokjes. Injecteer 50U / 125 sU gelijk over de diverse hokjes
van ca. 1x1 cm met een intradermale (kwaddel) injectietechniek.

Palmaire en plantaire hyperhidrosis
Anesthesie van de handpalm of voetzool door middel van ijsapplicatie of zenuwblok.
Gebruik 100U / 250 sU per handpalm of voetzool, maak een raster over het gehele
gebied met hokjes van 2x2 cm. Injecteer subcutaan centraal in ieder hokje.
Bijwerkingen van de behandeling zijn injectiepijn en soms tijdelijke zwakte van
de intrinsieke hand- of voetspieren.59

57	De Rie MA. Succesvolle behandeling van axillaire hyperhidrosis met botuline A toxine.

		 Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:683-4.
58	Grunfeld A, Murray CA, Solish N. Botulinum toxin for hyperhidrosis: a review.

		 Am J Clin Dermatol 2009;10: 87–102.
59	Weinberg T, Solish N, Murray C. Botulinum neurotoxin treatment of palmar and plantar hyperhidrosis.

Dermatol Clin. 2014 Oct;32(4):505-15.
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CONTRA-INDICATIES
Het is heel belangrijk om contra-indicaties te analyseren.
Botulinetoxine is gecontra-indiceerd in de volgende gevallen:
	
Koorts of ziektegevoel
	
Permanent vulmiddel in het te behandelen gebied
	
Overgevoeligheid voor Botuline toxine type A of één van de bestanddelen van het gebruikte product
	
Myasthenia Gravis, het Eaton Lambert Syndroom of andere spieractiviteit aandoeningen in medische

voorgeschiedenis.
	
Zwangerschap of lactatie
	
Infectie of irritatie in het te behandelen gebied
	
Melanoom of andere maligniteit in het te behandelen gebied

Relatieve contra-indicaties:
	
Stollingsstoornissen.
	
Gebruik van antistolling, in verband met een verhoogd risico op blauwe plekken.
	
De aanwezigheid van ALS of perifere neuromusculaire aandoeningen.
	
Body Dysmorphic Disorder
	
Specifieke additionele behandelingen in het te behandelen gebied, voorafgaand of na de botulinetoxine
behandeling
	
Aminoglycoside antibiotica, of geneesmiddelen die de neuromuscular transmissie beïnvloeden (zoals
tubocurarine-achtige spierverslappers).
	
Permanente fillers in de buurt van het te behandelen gebied

De deelnemende experts werd gevraagd naar hun gedrag in de praktijk
met betrekking tot de relatieve contra-indicaties:
16

Relatieve contra-indicaties

14

12

10

Behandel ik indien
acceptabele verklaring

8

6

Behandel ik nooit

4

2

0

PeriferePerifere
neuropathieën
(Myasthenia
gravis of
neuropathieën
Lambert-Eaton-Syndrom)

(Myasthenia gravis of
Lambert-Eaton-Syndrom)

Gebruik
Ontsteking
van
GebruikGebruik
van aminoglycoside
Gebruik
vanvan
anticoagulantia Ontsteking
(niet-infectieus)
antibiotica of
andere
op (niet-infectieus)
de injectieplaats
anticoagulantia
aminoglycoside
antibiotica
geneesmiddelen die de
op de injectieplaats
of andere geneesmiddelen
neuromusculaire
transmissie
die de beïnvloeden
neuromusculaire

Lactatie
Lactatie

transmissie beïnvloeden
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APPENDIX

De getoonde formulieren zijn slechts voorbeelden

A

Anamneseformulier botulinetoxine
1. Bent u ooit eerder behandeld met botulinetoxine?
										
										
Traden hier bijwerkingen op?
										
										
Zo ja, welke? ......................................................................................................................................................
2. 	Heeft u ooit een behandeling ter verbetering van de huid, zoals dermabrasie,
behandeling met laser of IPL, UV therapie of chemische peeling ondergaan?
										
										
Traden hier bijwerkingen op?
				
						
										
Zo ja, welke: .......................................................................................................................................................

[ ]
[ ]

Ja
Nee

[ ]
[ ]

Ja
Nee

[ ]
[ ]

Ja
Nee

[ ]
[ ]

Ja
Nee

3. 	 Heeft u last van:
Pigmentstoornissen?
										
[ ] Ja
										
[ ] Nee
Toegenomen littekenontwikkeling?
										
[ ] Ja
										
[ ] Nee
Toegenomen gevoeligheid voor licht?
										
[ ] Ja
										
[ ] Nee
Herpes infectie?
										
[ ] Ja
										
[ ] Nee
Spierziekten?
										
[ ] Ja
										
[ ] Nee
Zenuwstelsel/emotionele stoornissen, bijvoorbeeld epileptische aanvallen (epilepsie),
verlammingsverschijnsellen, depressie?									
										
[ ] Ja
										
[ ] Nee
4. Maakt u momenteel gebruik van medicijnen, of heeft u recentelijk medicijnen gebruikt
(waaronder pijnstillers of bloedverdunners)
										
[ ] Ja
										
[ ] Nee
Zo ja, welke? ........................................................................................................................................................
5.

Heeft u last van hartproblemen of problemen met uw bloedsomloop
(bijv. hoge bloeddruk, angina pectoris, hartinfarct)?
										
										
Zo ja, welke? ........................................................................................................................................................
..
6. Heeft u regelmatig last van neusbloedingen, blauwe plekken
(bijvoorbeeld na een lichte aanraking)
of stollingsafwijkingen?
										
										
Heeft u last of hebt u eerder last gehad van een verminderd vermogen om te slikken?
										
										

[ ]
[ ]

Ja
Nee

[ ]
[ ]

Ja
Nee

[ ]
[ ]

Ja
Nee

[ ]
[ ]

Ja
Nee

Heeft u last van allergieën (zoals bijvoorbeeld hooikoorts, astma) of overgevoeligheden
(zoals bijvoorbeeld voor collageen-bevattende producten, lidocaine, pijnstillers,
verdovende middelen, voedsel, medicijnen, pleisters, latex)?
										
										
Zo ja, welke? .......................................................................................................................................................
Wanneer u een allergiekaart heeft, deze graag tonen.

[ ]
[ ]

Ja
Nee

9. Heeft u recentelijk operaties ondergaan in uw gezicht?
										
										
Zo ja, welke? .......................................................................................................................................................

[ ]
[ ]

Ja
Nee

10. Voor vrouwen in vruchtbare leeftijd:
Bent u of zou u zwanger kunnen zijn?
										
										
Geeft u borstvoeding?
										
										

[ ]
[ ]

Ja
Nee

[ ]
[ ]

Ja
Nee

7. Lijdt u of lijdt iemand in uw familie aan een erfelijke spierziekte
(bijvoorbeeld congenitale spierzwakte, Myasthenia, etc)?
										
										
Zo ja, welke? ...........................................................................................................................
8.
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Behandelovereenkomst en Informed consent botulinetoxine
Botox / Dysport / Xeomin / Vistabel / Azzalure / Bocouture zijn preparaten botulinetoxine die middels injectie bepaalde spieractiviteit kunnen verminderen. Dynamische rimpels kunnen worden veroorzaakt door het herhaaldelijk willekeurig of onwillekeurig
aanspannen van bepaalde spieren. Het cosmetische doel van een behandeling met botulinetoxine is cosmetische verbetering door
verzwakking van spieren waardoor dynamische rimpels verminderen en de positie van gezichtselementen wordt verbeterd. De
behandeling vindt plaats in één of twee sessies, waarbij het resultaat in de loop van enkele dagen tot 2 weken zichtbaar wordt en
meestal 3 tot 4 maanden stand houdt. Na deze periode is de stof volledig afgebroken door het lichaam en heeft de spier zich van
de tijdelijke ontspanning hersteld.
Ik heb de vragen die mij tijdens het intakegesprek en het consult voorafgaand aan de behandeling gesteld zijn, naar waarheid
beantwoord. Ik heb mijn eigen vragen met de arts kunnen bespreken. Ik ben door de arts geïnformeerd over eventuele andere behandelmethoden. Ik heb begrepen dat aan elke medische behandeling bepaalde risico’s verbonden zijn. Ik heb eveneens begrepen
dat ondanks de vakkundigheid van de arts het uiteindelijke resultaat mogelijk niet helemaal aan mijn verwachtingen kan voldoen.
Normale bijverschijnselen zijn:
minimale bloeding op plaats van injectie (speldenprik)
�
plaatselijke roodheid van de huid
�
plaatselijke zwelling van de huid
�
blauwe plek op plaats van injectie.
�
Deze verschijnselen verdwijnen in de meeste gevallen binnen één tot enkele dagen (een blauwe plek duurt wat langer). Soms
kunnen er tijdelijk hoofdpijn of griep-achtige verschijnselen optreden. In uitzonderlijke gevallen kan er een andere dan gewenste,
aangrenzende spier door de geïnjecteerde botulinetoxine worden verzwakt. Niet elk algemeen risico is besproken, maar ik begrijp
dat dergelijke risico’s bestaan. In zeldzame gevallen kan een allergische reactie of infectie optreden. Ik heb de patiëntinformatie
gelezen en begrepen en zal de instructies volgen. Bij het invullen van de medische vragenlijst heb ik de vragen met betrekking tot
mijn persoonlijke medische geschiedenis volledig en naar beste vermogen beantwoord. De behandelend arts heeft mij de procedure
uitgelegd, in het bijzonder met betrekking tot het effect, bijwerkingen, keuze van de procedure, en de voordelen en nadelen in
vergelijking met andere methoden. Hij/zij heeft al mijn vragen naar mijn tevredenheid beantwoord. Ik heb mijn beslissing grondig
overwogen en vereis niet meer bedenktijd. Ik geef toestemming voor de behandeling met botulinetoxine door middel van injectie.
Ik ben mij ervan bewust dat het bereiken van het gewenste effect door de medische inspanningen niet kan worden gegarandeerd
door de arts en zijn/haar assistenten. Ik ben me ervan bewust dat ik deze geïnformeerde toestemming kan intrekken voorafgaand
aan de behandeling zonder opgave van reden. Ik bevestig dat ik 18 jaar ben of ouder. Ik zal elk onbegrepen effect van de behandeling onmiddellijk melden.
Ik zal de door de arts aan mij gegeven adviezen voor, tijdens en na de behandeling zorgvuldig opvolgen om een zo goed mogelijk
resultaat te krijgen. Ik begrijp dat het niet opvolgen van de adviezen het uiteindelijke resultaat nadelig kan beïnvloeden.
De prijzen die worden gehanteerd, staan op de website. Ik ga akkoord met deze prijzen.
Hierbij geef ik toestemming aan de behandelend arts,
………………………………………………………………….,
om mij met Botuline toxine te behandelen en ga ik akkoord met de daaraan verbonden kosten.
Mij is bekend dat de gemaakte foto’s en video-opnamen, evenals mijn gegevens in de bestanden van de kliniek bewaard blijven.
Deze bestanden zijn beveiligd en uitsluitend bestemd voor intern gebruik. De wettelijke bewaartermijn van de bestanden is 15 jaar
(artikel 7:454 BW), daarna worden de bestanden vernietigd.
Voor- en achternaam		

…………………………………….

Geboortedatum			……………………………………..
		
Handtekening patiënt(e)		
……………………………………..
Plaats, datum			……………………………………..

Vereisten NVCG lidmaatschap, certificering en nascholing
informatie hierover via contact@nvcg.nl

JULI 2015

Cg MAGAZINE

55

Door Drs. Jani A.J. van Loghem, arts *, Drs. Job Thuis, arts *,
Drs. Jacobus J. Fouché, arts * en Prof. Dr. Martina Kerscher, dermatoloog **
* Doctors Inc. Amsterdam ** Universiteit van Hamburg

PILOTSTUDIE

PIJNVERMINDERING

voor botuline toxine type A injectietherapie
in Esthetische Geneeskunde een pilotstudie
SAMENVATTING
ACHTERGROND Sinds de introductie van verschillende merken van botuline
neurotoxine type A (BoNTA) voor zowel neurologisch en esthetisch gebruik, staat in de
gebruiksaanwijzing (IFU; instructions for use) dat het product moet worden opgelost in
een fysiologische zoutoplossing. Verschillende pogingen om de pijnsensatie te reduceren
tijdens het inspuiten van BoNTA zijn eerder beschreven, zoals het gebruik van geconserveerde zoutoplossing of het reconstitueren in lidocaine.
De belangrijkste nadelen van deze twee benaderingen is dat de toevoeging van deze
stoffen de kans op bijwerkingen verhoogt zoals allergische reacties, interacties tussen
geneesmiddelen en een verhoogde spreiding van BoNTA vanwege vaatverwijding. Bovendien wordt reconstitutie van BoNTA met lidocaïne in Nederland off-label beschouwd
en is geconserveerde fysiologisch zoutoplossing niet beschikbaar. Na onderzoek van verschillende merken en lotnummers van fysiologisch zout bleek dat hoewel de osmolariteit
(0,9% NaCl) fysiologisch is, de pH varieerde van 5,3 tot 5,9. Op basis van deze observatie
stellen wij vast dat pijn tijdens BoNTA injectie voornamelijk te wijten is aan de zure pH
van de gebruikte commercieel verkrijgbare fysiologische zoutoplossingen.
DOEL Om te bepalen of de patiënten een verschil in pijnsensatie waarnemen bij het
injecteren van BoNTA gereconstitueerd in zoutoplossing met fysiologische pH versus
niet-gebufferde zoutoplossing met een zure pH.
MATERIALEN EN METHODEN Een prospectieve, gerandomiseerde, dubbelblind,
side-by-side studie werd uitgevoerd in een esthetische geneeskundige privékliniek in
Amsterdam, Nederland. Veertien vrijwillige patiënten kregen injecties aan één kant van
het gezicht met incobotulinumtoxinA (incoBoNTA) opgelost in fysiologisch zout, en aan
de andere zijde incoBoNTA opgelost in gebufferde zoutoplossing. Patiënten rapporteerden hun pijn op een 10-punt visuele analoge pijnschaal nadat elke kant was geïnjecteerd.
Patiënten werden beoordeeld tijdens een follow-up afspraak na twee weken, waarin
alle bijwerkingen werden geregistreerd.
RESULTATEN 93% van de patiënten ervoeren minder pijn aan de zijde geïnjecteerd
met gebufferde zoutoplossing dan aan de zijde geïnjecteerd met fysiologische zoutoplossing. Pijn aan de kant geïnjecteerd met gebufferde zoutoplossing was 44% minder dan
aan de kant geïnjecteerd met de normale zoutoplossing. Noch de patiënten, noch de
onderzoekers merkten verschil tussen onset, effectiviteit, en duur van de twee verschillende reconstituenten.
CONCLUSIES Reconstitutie van incoBoNTA met gebufferde zoutoplossing resulteert
in significant minder pijn bij injectie vergeleken met BoNTA gereconstitueerd met
fysiologisch zout. Gebufferde zoutoplossing met een fysiologische pH kan de beste
keuze zijn voor reconstitutie van incoBoNTA.

INTRODUCTIE
In de Nederlandse bijsluiter van een flacon van incoBoNTA staat dat BoNTA voor esthetisch gebruik dient te worden opgelost met natriumchloride (NaCl) 0,9%1, parallel
aan de internationale bijsluiters voor diverse landen. Normaliter is pijn minimaal en
aanvaardbaar voor de meeste patiënten, omdat de BoNTA behandeling kort duurt en
patiënten algemeen zeer gemotiveerd zijn. Echter, pijn bij injectie van BoNTA wordt
vaak als pijnlijker ervaren dan injecteerbare fillers waar lidocaïne aan is toegevoegd.2
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Bij de zoektocht naar het optimaliseren van comfort voor de patiënt tijdens de behandeling, tonen verschillende studies aan dat hyaluronzuur (HA) gels die worden gemengd met
lidocaïne aanzienlijk minder pijnlijk zijn dan HA gels zonder lidocaïne.3 4 Angst voor pijn van
de injecties is voor sommige patiënten een reden om een bezoek aan hun arts uit te stellen
en draagt bij aan een stressvolle ervaring.5 Pijn kan worden geïnduceerd door de naald zelf
(scherpte, diameter), de injectie (snelheid van injectievolume en irritatie aan het weefsel
als gevolg van het geïnjecteerde product) of door de perceptie van de patiënt (die kan verschillen van dag tot dag).6 7
Eerdere studies hebben aangetoond dat de injectie van onabotulinumtoxinA (onaBoNTA,
Botox®, Allergan), rimabotulinumtoxinB (rimaBoNTB, Myoblock®, Solstice Neurosciences) en
abobotulinumtoxinA (aboBoNTA, Dysport®, Ipsen), met een alternatief voor zoutoplossing
aanzienlijk minder ongemak gaf dan met normale zoutoplossing.8 9 10 11 Reconstitutie met
een zoutoplossing waaraan een conserveringsmiddel was toegevoegd, bleek effectief omdat
patiënten significant minder pijn aangaven dan wanneer BoNTA werd gereconstitueerd met
een normale fysiologische zoutoplossing. In deze split-face studie werd fysiologisch zout
gebruikt waaraan benzylalcohol was toegevoegd, dat de houdbaarheid verlengt. Dit conserveringsmiddel heeft daarnaast een verdovend effect. Uit een tweede onderzoek bleek dat
BoNTA gereconstitueerd met lidocaïne tot een significante vermindering van de pijn leidt.
Geconserveerde zoutoplossing met benzylalcohol is niet geregistreerd en niet beschikbaar
in Nederland. In een ander onderzoek werd aangetoond dat reconstitutie van onaBoNTA
met 2% lidocaïne minder ongemak veroorzaakt dan onaBoNTA opgelost in normale
zoutoplossing.12 In Nederland wordt reconstitutie met lidocaïne als off-label beschouwd
en niet aanbevolen voor reconstitutie van BoNTA. Deze publicaties geven aan dat er een
voortdurende inspanning wordt gedaan naar het verminderen van pijn bij injectie met
BoNTA. Artsen zijn zelfs bereid om officiële wetgeving te omzeilen door reconstitutie met
andere oplossingen dan de aanbevolen en goedgekeurde zoutoplossing. Een studie heeft
aangetoond dat met natriumbicarbonaat tot fysiologische pH gebufferde zoutoplossing,
bij het reconstitueren van BoNTB, een significante reductie in ongemak gaf vergeleken met
niet gebufferde zoutoplossing.13 Dit lijkt de tot nu toe enige officieel toegestane methode
te zijn voor pijnreductie bij botuline toxine preparaten. Er zijn geen eerdere studies gepubliceerd met incoBoNTA waarbij pijnscores werden vergeleken bij het gebruik van niet-gebufferde versus tot fysiologische pH gebufferde zoutoplossing, in esthetische patiënten. Wij
presenteren het eerste split-face, dubbelblinde, gerandomiseerde onderzoek naar subjectieve pijnscores bij het gebruik van niet-gebufferde normale zoutoplossing en zoutoplossing
gebufferd tot fysiologische pH met natriumbicarbonaat als reconstituent voor incoBoNTA.

MATERIALEN EN METHODES
Veertien proefpersonen (14% man en 86% vrouw) van 21 tot 61 jaar die correctie van glabellaire fronslijnen en kraaienpootjes wensten werden geïncludeerd, nadat een behandelovereenkomst werd getekend. Bij aanvang waren patiënten in staat om een glabellaire rimpel te
creëren bij volledig fronsen (het glabellaire complex) en radiale periorbitale lijnen bij knijpen
met de ogen (kraaienpootjes). Proefpersonen werden geëxcludeerd als ze in de afgelopen
4 maanden met BoNTA waren behandeld, Eaton-Lambert of myasthenia gravis in de voorgeschiedenis hadden, overgevoeligheid voor een bestanddeel van BoNTA hadden, een huidige
infectie op een van de injectieplaatsen hadden, jonger dan 18 of ouder dan 65 jaar waren,
zwanger waren of borstvoeding gaven, of niet in staat waren om welke reden dan ook om
de behandelovereenkomst te lezen, te begrijpen of te tekenen.
Acht verschillende lotnummers van 0,9% zoutoplossing (10 ml flacons NaCl 0,9%, B.
Braun Melsungen AG, Duitsland) werden gemeten met een digitale pH meter (Voltcraft®
PH-100ATC Voltcraft BV, Nederland). De gemiddelde pH van 5,5 (spreiding 5,17 - 5,96) werd

DISCUSSIE
vervolgens gebruikt als referentiepunt voor het bufferen met natriumbicarbonaat
8,4% (NaHCO3). Met behulp van een titratie methode werd het uiteindelijke buffer-protocol
verkregen waarbij NaHCO3 10x werd verdund. Hierna werd een hoeveelheid van 0,03 ml van
de verdunde natriumbicarbonaat gebruikt voor elke 10 ml flacon fysiologishe zoutoplossing
om tot de gebufferde oplossing te komen. Elke flacon incoBoNTA (Bocouture®, Merz Pharmaceuticals, Duitsland) van 50 U werd gereconstitueerd met
1,25 ml van ofwel een normale ongebufferde zoutoplossing, ofwel met de zoutoplossing
die was gebufferd tot een pH van 7,1-7,9 met NaHCO3. De uiteindelijke concentratie was
4 U incoBoNTA per 0,1 ml. Alle injectiepunten werden geïnjecteerd met ofwel 0,05 ml,
0,1 ml of 0,15 ml van het product (2 U, 4 U of 6 U respectievelijk). De dosering geïnjecteerd in
de glabella was 20 U verdeeld over vier injectiepunten, met een injectiepunt van 6 U naar de
mediale m. corrugator supercilii injectieplaats en 4 U aan de laterale m. corrugator supercilii
injectieplaats, waardoor de dosering 10 U per kant was. De centrale m. procerus injectie werd
bij geen van de patiënten behandeld. De m. orbicularis oculi werd met 12 U per kant behandeld, verdeeld over twee injecties van 4 U plus 2 injecties van 2 U per kant (zie figuur 1).

BoNTA producten worden altijd vóór injectie gereconstitueerd. Het volume en het middel
van keuze voor reconstitutie is afhankelijk van de voorkeuren van de arts . Het officieel
toegestane middel voor reconstitutie van BoNTA is fysiologisch zout dat een niet-fysiologische pH kan hebben. Om de pijn te verminderen tijdens de injectie, kunnen behandelaars
zoutoplossingen gebruiken die niet in Nederland zijn geregistreerd, en dus niet legaal zijn.
Behandelaars kunnen hiernaast ook lidocaïne toevoegen voor een groter verdovend effect,
maar dat is ook een off-label toepassing. Daarom hebben we gezocht naar een wettelijk
toegestane oplossing voor pijnvermindering door het bufferen van normale zoutoplossing
om een fysiologische pH van ongeveer 7,4 te bereiken.
In deze studie was er een duidelijk verschil in pijn gerapporteerd tussen een normale
of gebufferde zoutoplossing, met 44% minder pijn die gemeld werd bij de gebufferde zoutoplossing. Deze resultaten zijn consistent met een eerdere studie waarbij
meer pijn werd gerapporteerd na het gebruik van een fysiologische zoutoplossing,
vergeleken met een gebufferde zoutoplossing voor reconstitutie van BoNTB.
Hoewel BoNTA injecties over het algemeen niet beschouwd worden als pijnlijk, blijkt
uit deze studie dat het gebruik van gebufferde zoutoplossing voor reconstitutie
tot beduidend minder pijn leidt.
De pH van een bepaald merk zoutoplossing werd gemeten. Verschillende fabrikanten kunnen zoutoplossingen met verschillende pH-waarden produceren.
Daarom moet een merkspecifieke pH-meting en titratie worden toegepast ten
einde een fysiologische pH te verkrijgen. Tot slot werd de pH van het gereconstitueerde incoBoNTA eindproduct niet gemeten. Of het product ook een effect
kan hebben op de uiteindelijke pH van het gereconstitueerde product staat
open voor discussie.

Figuur 1. Injectieplaatsen en doseringen gebruikt voor glabella en periorbitale rimpels
Een 33 Gauge naald van 13 mm (TSK Labs, Nederland) werd gebruikt voor alle injecties om
pijn door de naalddiameter te minimaliseren. De rechterkant van het gezicht werd altijd als
eerste geïnjecteerd. De kant die behandeld werd met de normale, niet-gebufferde zoutoplossing werd willekeurig gekozen voor elke patiënt. De andere kant werd geïnjecteerd met
gebufferde zoutoplossing. De patiënt en de behandelaar (JvL) werden geblindeerd voor
welke reconstituent was gekozen.
Als primair eindpunt, werd pijn onmiddellijk na injectie met incoBoNTA aan de rechterkant
van het gezicht gescoord met een gevalideerde pijnschaal (figuur 2 ):visuele analoge schaal
[VAS] met scores 0-10.
De linkerkant van het gezicht werd vervolgens geïnjecteerd met incoBoNTA verdund met
de andere oplossing en dezelfde manier van scoren van de pijn werd gevolgd. Patiënten
kwamen na twee weken terug voor de controle afspraak, de beoordeling van de snelheid
van werking van incoBoNTA, de behaalde resultaten en documentatie van eventuele
bijwerkingen.
Voor de statistische analyses werden de verdelingen van de gegevens gerapporteerd als medianen met waargenomen reeksen. Pijnscores werden vergeleken tussen gebufferde versus
niet-gebufferde zoutoplossing voor reconstitutie van incoBoNTA. Hierbij werd de Students
T-test gebruikt, met een p-waarde vastgesteld op 0,05. Statistische analyse werd uitgevoerd
met behulp van het programma Microsoft Excel®, versie 14.4.4.8 (Microsoft corp.).

Figuur2. Visuele analoge schaal [VAS] bereik 0-10
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Met behulp van de gestandaardiseerde 10-punts VAS (waarbij een score van 10 maximale
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DE NIEUWE REDACTIE
VAN HET CG MAGAZINE
STELT ZICH VOOR

Pascal Meijer, bestuurslid NVCG
hoofdredacteur

Pascale Schoofs, lid NVCG
redactielid

Debby Arnauts, lid NVCG
redactielid

Ik ben Debby Arnauts, cosmetisch arts
uit Antwerpen, België.
15 jaar geleden rondde ik mijn studies
geneeskunde af aan de Universitaire
Instelling Antwerpen. Aansluitend
genoot ik van een opleiding chirurgie,
met bijzondere interesse in de plastische
en reconstructieve chirurgie. Gepassioneerd door de esthetische geneeskunde
ben ik me meer gaan toeleggen op de
preventie en behandeling van skin-aging.
Ik tracht steeds op een natuurlijke wijze
het mooie van de patiënt naar voren te
brengen. Mijn creativiteit, passie voor het
schrijven en onuitputtelijke leergierigheid zijn troeven die ik als co-redacteur
zeker zal gebruiken .
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Jullie kennen me sinds dit jaar als secretaris van
de NVCG, maar daar is natuurlijk heel wat aan
vooraf gegaan. In 1993 ben ik begonnen te werken als cosmetisch arts. Aanvankelijk alleen
in Nederland, maar van 1998 tot 2013 ook in
Parijs op een toplocatie aan de Champs Élysées;
daar ook nog twee jaar samengewerkt met de
uitvindster van Sculptra, Elisabeth Laglenne.
Voor haar heb ik ook nog een periode in Brussel
gewerkt. Sinds vorig jaar Kliniek aan de Maas
geopend is en opleidingskliniek is geworden,
is alles in een stroomversnelling gekomen.
Ik zit in de Visitatie en Registratie Commissie,
de Kwaliteitscommissie en ben sinds kort
hoofdredacteur van dit magazine. Ik neem
deze taak over van Jan Aghina die 2 jaar lang
zich heeft ingezet voor het Cg Magazine,
waarvoor wij hem hartelijk danken.
Het lijkt heel veel, maar wanneer de passie
groot is, is niet gauw iets te veel. Ik ben wel blij
te mogen melden ondersteund te worden door
twee enthousiaste co-redacteuren die zich
hier ook aan u voorstellen.
JULI 2015

Mijn studie geneeskunde heb ik afgerond
aan de UvA. Na 4 jaar AGNIOschap op de
gynaecologie in het AMC had ik besloten
mijn carrière verder vorm te geven buiten
het ziekenhuis. Feeling heb ik altijd gehouden
met de gezondheidszorg als coach & mediator
voor maatschappen en medisch directeur
binnen de farmaceutische industrie. Het
gemis met patiëntenzorg bezig te zijn werd
echter steeds groter. Ongeveer twee jaar
geleden heb ik besloten wederom het roer om
te gooien en terug te keren in de zorg als cosmetisch arts. Daartoe heb ik, naast opgedane
praktijkervaring, reeds vele trainingen en
opleidingen gevolgd en blijf die volgen. Ik ben
verheugd in de redactie van het Cg magazine
te mogen deelnemen omdat dat mij verplicht
actief op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de esthetische geneeskunde en
te blijven nadenken wat voor ons allen, als lid
van de NVCG, interessant is om te weten.
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COSMETISCHE GENEESKUNDE

Door drs. Pascal Meijer en Jaap Bastiaans (JC-IMP)

Is medische
huidverbetering
een zinvolle
aanvulling
in de cosmetische
geneeskunde?

Alhoewel een steeds groter deel van de cosmetisch artsen ook huidverbetering aanbiedt
aan patiënten, is medische huidverbetering nog altijd een onderbelicht onderdeel
van het vakgebied. Vragen die leven zijn “Wat hebben mijn patiënten eraan?“,
“Levert het me wel voldoende op?”, “Is er iets op de markt dat werkt?”.
Enkele jaren geleden is er door Schlessinger, Werschler en Kenkel1 een multi-site,
dubbelblinde, gerandomiseerde studie gedaan, die dit verder onderzoekt.

Het nut
van deze synergie

Synergie tussen
botuline toxine type A en
medische huidverbetering
onderzocht
Deze studie met in totaal 61 deelnemers, die
bestaat uit 2 delen, een evaluatie door de
onderzoekers en een evaluatie door de deelnemers, onderzocht specifiek de invloed van een
topisch medicinaal huidverbeteringsregime (het
Nu-Derm System ontwikkeld door dr. Zein Obagi)
versus een standaard huidverzorgingsregime
op patiënten die bekend zijn met behandeling
met botuline toxine type A. De deelnemers zijn
allen 3-6 maanden en 24 uur voorafgaand aan
het huidverbeteringsregime behandeld met
botuline toxine type A. Beide groepen, medische
huidverbetering en huidverzorging hebben het
regime gedurende 120 dagen gevolgd.
Uit deze studie bleek dat de verbetering van
de huid in de eerste groep aanzienlijk is en in de
tweede verwaarloosbaar. De huidslapte (skin
laxity) in de eerste groep nam met 31% af versus
een stijging van 6,7% in groep 2. De gemiddelde
hyperpigmentatiescore in groep 1 nam af met
54%, terwijl deze afname in groep 2 slechts 4%
was (vermoedelijk door consequent gebruik van
een zonbeschermer in het standaard regime).
Ook voor fijne lijntjes en rimpels blijkt de eerste
groep een aanmerkelijk beter resultaat te geven,
dan de controlegroep: 33% afname versus 12,5%,
waarbij opgemerkt dat de verbetering in de
controlegroep voornamelijk in de eerste 30 dagen
werd bereikt.

Een belangrijke vraag blijft echter, hebben
deze extra resultaten wel echt zin?
Ofwel, hoe reageren patiënten hierop.
Ook deze vraag is onderzocht tijdens deze
studie middels een gestandaardiseerde
assessment. Op een 5 stappen-schaal (erg
ontevreden, ontevreden, onverschillig,
tevreden, zeer tevreden) gaf in groep 1
89% aan tevreden te zijn over de overall
verbetering van hun huid (botuline +
regime), waarvan 38% zeer tevreden.
In groep 2 was slechts 12% tevreden en
niemand zeer tevreden.

Op de vraag of de deelnemers vonden
dat hun huid verder was verbeterd na
botuline toxine type A-behandeling, was
in de eerste groep 86% van mening dat de
huid is verbeterd, waarvan 9% zelfs vond
dat de huid enorm was verbeterd. In de
controlegroep was slechts 8% van mening
dat de huid enigszins was verbeterd.

Op zich zijn deze resultaten nog niet zo
verwonderlijk, dit is immers eerder al aangetoond
in diverse studies, waaronder die door Herndon,
Stephens en Sigler met 301 patiënten 2. Wat
wel blijkt, is dat het effect van botuline toxine
type A op haar primaire indicatie, rimpels en
fijne lijntjes, extra wordt versterkt door het
huidverbeteringsregime.
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Synergie tussen injectables
en medische huidverbetering
®
met ZO Medical
De combinatie vergroot niet alleen het
resultaat voor uw patiënt, maar door de
hogere patiënttevredenheid krijgt u ook
betere referenties en zal het uw omzet
substantieel vergroten.

JC IMP B.V.
Frisselsteinstraat 8, 5461 AD Veghel | T: +31 (0)413 820 206 | info@jc-imp.nl | www.jc-imp.nl | www.zomedical.nl

Het allerbelangrijkste om te bepalen of
de behandeling zin heeft, is uiteraard
de perceptie van de patiënt van het
resultaat. In de eerste groep vond 64%
van de deelnemers zich er na 120 dagen
jonger tot veel jonger uitzien dan
daarvoor (baseline 30% jonger tot veel
jonger, 60% huidige leeftijd, 10% ouder
tot veel ouder). In de controlegroep nam
het aandeel deelnemers dat zich jonger
tot veel jonger vindt af van 29% naar
23% en vond 1% zich zelfs ouder dan aan
het begin van de 120 dagen. 82% Van de
deelnemers uit de eerste groep kreeg dan
ook complimentjes uit hun omgeving,
versus 16% in de controlegroep.
Ook dit is uiteraard te verklaren: na
3-4 maanden is het effect van botuline
toxine type A aan het afzwakken en het
standaard regime heeft, zoals hierboven
al beschreven, weinig bijgedragen aan de
conditie van de huid.

Conclusie
Een belangrijke conclusie die hieruit
getrokken kan worden, is dat de
patiënttevredenheid enorm toeneemt,
door de behandeling breder te maken
en de huidconditie in zijn geheel te
verbeteren. De slotvraag in het onderzoek
“Wilt u doorgaan met dit regime?”, werd
door 100% van de deelnemers in groep 1
beantwoord met “ja” versus slechts 20%
in de controlegroep.

Voordelen voor
de cosmetisch arts
Niet alleen biedt de combinatie van
botuline toxine type A met medische
huidverbetering een significant hogere
patiënttevredenheid, wat natuurlijk de
beste reclame is, maar ook zijn patiënten
genegen meer geld uit te geven bij de
arts, als deze hen er overall nog jonger
kan laten uitzien. Voor de arts betekent
naast een betere reputatie tevens een
continue cashflow. Immers, de patiënt
blijft de producten gebruiken en zal
deze blijven aanschaffen. Ook als de
botuline nog niet aan herhaling toe is.
Er zijn inmiddels tal van voorbeelden
van klinieken gespecialiseerd in cosmetische geneeskunde, waar medische
huidverbetering een substantieel deel
van de jaarlijkse inkomsten en verdiensten vormt.

Maar niet zonder
randvoorwaarde
Voorwaarde is natuurlijk wel een
huidverbeterend regime dat de resultaten
kan leveren, zoals in het onderzoek
verkregen. Een uitstekend voorbeeld
hiervan is de ZO Medical lijn ontwikkeld
door dr. Zein Obagi. ZO Medical is de
doorontwikkeling van het inmiddels
25 jaar oude Nu-Derm System, voorzien
van nieuwe technieken en ingrediënten,
die 25 jaar geleden nog niet beschikbaar
waren. De producten van Dr. Obagi zijn
volgens Kline Research wereldwijd nog
altijd de nr.1 in de ‘doctor’s office’3.
Zeker gezien de trend in de markt3,
waarbij consumenten minder en
minder genegen zijn geld uit te geven
aan cosmetica die slechts resultaten
belooft, maar niet levert, is medische
huidverbetering niet alleen leuk voor
erbij, het is serious business met een sterk
groeiende toekomst.
Indien u de in dit artikel besproken studie,
of andere gerelateerde studies, wenst te
ontvangen, kunt u contact opnemen met
mw. Lidewij Rombout via info@jc-imp.nl
of 0413 820206.
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REGISTREER
COMPLICATIE(S)

Hands on training Sculptra

3 juli

Clinic 28 Den Haag

j.hessen@biocodex.nl

ZO Skin Health Basis training

6 juli

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Medical Basis training

13 juli

Veghel

www.jc-imp.nl

Augustus 2015			
ZO Skin Health Gevorderden training

24 augustus

Veghel

www.jc-imp.nl

Two Point Eye Lift, Redensity II,
TeosyalPen met 30 G canule,
Drs. Elle Vissers

26 augustus

Linschoten

www.entercare.nl

September 2015			
Ontharing

2 september

Waalre

www.tobrix.com

Een complicatie is een onbedoelde en

ZO Skin Health Basis traning

7 september

Veghel

www.jc-imp.nl

ongewenste gebeurtenis of toestand tijdens

ALV NVCG

8 september

Mereveld Utrecht

www.nvcg.nl

of volgend op medisch handelen, die voor de

ZO Medical Basis training

14 september

Veghel

www.jc-imp.nl

gezondheid van de patiënt zodanig nadelig is

Traangootjes workshop

22 september

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

dat aanpassing van het medisch (be)handelen

Tatoeage

23 september

Waalre

www.tobrix.com

Two Point Eye Lift, Redensity II,

23 september

Linschoten

www.entercare.nl

noodzakelijk is danwel dat er sprake is van
onherstelbare schade.

TeosyalPen met 30 G canule,
Drs. Elle Vissers

Sinds kort heeft de Product en Complicatie

ZO Medical Masterclass

28 september

Veghel

www.jc-imp.nl

Registratie commissie een eigen portal voor

Basis workshop Stylage

29 september

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

het online registreren van complicaties

			

Oktober 2015			

van medisch-cosmetische behandelingen.

Ga hiervoor naar:
scan de qr-code
nvcg.complicatie-registratie.nl of

Volume workshop Stylage

13 oktober

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

Rejuvenation

14 oktober

Waalre

www.tobrix.com

November 2015			
Lips workshop Stylage

10 november

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

Vasculair

11 november

Waalre

www.tobrix.com

Volume workshop Stylage

24 november

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

Complicaties bij fillers olv
Kim de Weijer en prof. van Dijk

n.n.b.

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

December 2015			
ALV + Congres NVCG

1 december

Mereveld Utrecht

www.nvcg.nl

De agenda is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks altijd gebruik te hebben

64

gemaakt van betrouwbare bronnen kan de redactie niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid,
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volledigheid en actualiteit van de informatie.

Rubriek

VERENIGINGSNIEUWS

DE NVCG HEEFT ONLANGS DE VOLGENDE NIEUWE LEDEN MOGEN VERWELKOMEN
Drs. E. Alizadeh-Buijtelaar | arts,
woonplaats Badhoevedorp, werkzaam bij Clinic 4 all

|

Drs. V. Al-Zaher

Drs. S.R. IJzer-Kroijmans

Drs. D. Arnauts | arts, woonplaats Wynegen te België,
werkzaam bij Medi-Arté

|

Drs. P.A.C. den Otter | huisarts, woonplaats Amsterdam,
werkzaam bij de Rembrandtkliniek

huisarts, woonplaats Rotterdam

Drs. B. Bertels | huisarts en bedrijfsarts, woonplaats Varik,
werkzaam bij kliniek La Peche
Drs. R.S.M. Boonen | arts, woonplaats Rotterdam,
werkzaam bij polikliniek de Blaak
Drs. C.J. Brandt

|

Drs. M. Façee Schaeffer | arts, woonplaats Amsterdam,
werkzaam bij Clinique Dr. Don
Drs. J.J. Fouché | arts, woonplaats Utrecht,
werkzaam bij Doctors Inc.
Drs. L. de Graaf-Strukowska
woonplaats Heemstede

|

huisarts,

Drs. K. Schlink | arts, woonplaats Rotterdam,
werkzaam bij Filler Cottage
Drs. E. Serlier | gynaecoloog, woonplaats Sneek,
werkzaam bij The Wow Factory
Drs. E. Topcuoglu

arts, woonplaats Amsterdam

huisarts, woonplaats Heemstede

Drs. D.L. van Imhoff | arts, woonplaats Rotterdam,
werkzaam bij Doctors at Soap Amsterdam

huisarts, woonplaats Elst

Drs. A.W.T. Beenakker

|

|

arts, woonplaats Maarssen

Drs. P. Visser-van den Bosch | arts, woonplaats Laren,
werkzaam bij Cosmedics Laren
Drs. M. van de Werd | arts, woonplaats Amsterdam,
werkzaam bij Velvet Clinics
Dr. J. Wilpshaar | gynaecoloog, woonplaats Beetsterzwaag,
werkzaam bij The Wow Factory
Drs. L.N. Wong | arts, woonplaats Amsterdam,
werkzaam bij DermaClinic

ADVERTENTIE

T 023 711 45 33 l E info@mesoestetic.nl I www.mesoestetic.nl l www.cosmelan.nl
T 023 711 45 33 l E info@mesoestetic.nl I www.mesoestetic.nl l www.cosmelan.nl

Rubriek

VERENIGINGSNIEUWS

De nvcg heeft de volgende
sponsoren mogen
verwelkomen
BeauTec

Arthrex Nederland BV
Arthrex biedt Plateled Rich Plasma systemen voor cosmetische
geneeskunde en plastische chirurgie. Met meer dan 3.000 werknemers
wereldwijd in onderzoek, ontwikkeling en verkoop, speelt Arthrex
een belangrijke rol in het ontwikkelen van PRP technologieën.
PRP stimuleert de celproliferatie, collageensynthese en de matrixvorming op een volledig natuurlijke wijze. Er is een groeiende belangstelling voor het gebruik van PRP om huidverjonging te realiseren,
als behandeling bij alopecia of als toevoeging bij lipofilling.
Consequente kwaliteit en innovatie zijn de kenmerken van onze
systemen waar wereldwijd artsen uit de meest uiteenlopende
vakdisciplines op vertrouwen.

BeauTec is exclusief distributeur van de high-end en
bewezen huidverbeteringsapparatuur van VIORA.
Dankzij de combinatie van de mensen en de bewezen kennis
van VIORA is BeauTec vooral een betrouwbare partner in
de medische en esthetische markt. BeauTec brengt een
hoogwaardige lijn, die ontworpen is door een team van ervaren
medische ontwikkelaars. De organisatie staat voor bewezen
procedures, vertrouwen, verantwoordelijkheid en de
nieuwste cosmetische en medische inzichten.

‘Natuurlijke huidverbetering, ontstaan vanuit passie
en wetenschap’
Voor meer informatie
www.beautec.nl

Voor meer informatie
Arthrex Nederland BV
info@arthrex.nl
T 088 712 9800

Intramedics

Trango Medical
Ruim 25 jaar levert Trango Medical vernieuwende
kwaliteitsproducten op het gebied van ondermeer lasers,
liposuctie en lipofilling. Verder voeren we een uitgebreid
assortiment disposable canules, naalden en chirurgische
instrumenten. Een groot aantal ziekenhuizen, klinieken
en praktijken hebben de levering van producten aan
ons toevertrouwd. Onze klanten kunnen rekenen op
kwaliteit, vakkennis, snelle respons en levering.
Voor meer informatie
Trango Medical
www.trangomedical.nl
info@trangomedical.nl

DERMACEUTIC DE EXPERT IN ESTHETISCHE DERMATOLOGIE
Dermaceutic Laboratoire is de partner bij uitstek voor ruim
30.000 esthetische en medische dermatologie specialisten
over de hele wereld.
Dermaceutic is één van de eerste cosmeceutische bedrijven die
producten ontwikkeld met gebruikmaking van bestanddelen
zoals hyaluronzuur, stabiele vitamine C en glycolzuur.
Het bedrijf heeft doeltreffende combinaties van bestanddelen
voor de esthetische dermatologie geïntroduceerd op de
cosmeceutische markt.
De progressieve aanpak van de peeling intensiteit die aan
elke patiënt is aangepast en het persoonlijk op-maat
verzorgingsprogramma voor thuis, staan garant voor optimale
resultaten.
De werkzaamheid van Dermaceutic’s cosmeceuticals en peeling
behandelingsmethoden wordt ondersteund door uitgebreide klinische
studies, en de samenwerking van het bedrijf met vooraanstaande
dermatologen en artsen uit de hele wereld.

T 0229 211 728

Voor meer informatie
Uw BENELUX partner:
Intramedics BVBA
www.dermaceutic.nl
info@intramedics.eu
T + 32 9 296 62 50
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DE BIOSTIMULATOR
DIE VOLUME-HERSTEL GEEFT,
MET EEN RESULTAAT VAN MÉÉR DAN 2 JAAR*(1)

Ga nu naar www.goodlifepharma.com/combineren of
stuur een e-mail naar derma@goodlifepharma.com
met de tekst ‘Ja, ik ontvang graag de tool om een
behandelplan voor te kunnen stellen!’

ark

Sculptura_LOGO.indd 1
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U kent Goodlife Dermatology van bijvoorbeeld Easy
TCA peelings, Aliaxin en de RRS lijn waaronder XL Hair.
Ons brede assortiment biedt u vele combinatiemogelijk
heden om een totaal behandelplan voor een indicatie op
te stellen. Indicaties kunnen bijvoorbeeld ‘vermoeide ogen’,
‘huidverbetering’ en ‘volumeverlies’ zijn. Om uw cliënt een
behandelplan inclusief totaalprijs direct mee te kunnen
geven hebben wij een handige tool ontwikkeld welke
u kunt aanvragen.

M

99

Ontdek de kracht
en de kunst van
het combineren

13/03/13 10:54

• Natuurlijk en geleidelijk herstel van
diepliggende weefsels(2)
• Efficiënte stimulatie van collageen(1)
• Natuurlijke esthetische resultaten die
meer dan 2 jaar aanhouden*(1)
*De klinische studie werd na 25 maanden beëindigd.
1) Narins et al. A randomized study of the efficacy and safety of injectable poly-L-lactic acid vs. human based collagen implant in the treatment of nasolabial
fold wrinkles. J Am Acad Dermatol 2010 Mar; 62(3): 448-62.
2) Vleggaar D. et al. Facial enhancement and the European experience with Sculptra (injectable poly-L-lactic acid). J Drugs Dermatol 2004; 3-542-547.

Goodlife Dermatology B.V. | tel. 085 201 29 15
derma@goodlifepharma.com | www.goodlifepharma.com

BIOCODEX Benelux NV/SA - Marie Curiesquare 20 - 1070 Brussel – Tel. 02 370 47 90 - Fax. 02 370 47 94 - info@biocodex.nl

DE PURE

WAARHEID
BOCOUTURE® is
• vrĳ van complexerende proteïnen,
het meest zuivere botuline toxine A
beschikbaar op de markt
• bewezen effectiviteit voor de behandeling
van glabella fronslĳnen en kraaienpootjes
• gebruiksvriendelĳk, te bewaren bĳ
kamertemperatuur

Merz Pharma Benelux B.V.

BOCOUTURE moet voorzichtig gebruikt worden:
– bĳ patiënten die lĳden aan amyotrofe lateraalsclerose,
– bĳ patiënten met andere ziekten die leiden tot perifere
neuromusculaire dysfunctie,
– in te behandelen spieren die uitgesproken spierzwakte of
atroﬁe vertonen.
Overgevoeligheidsreacties zĳn gemeld met Botulinum
neurotoxine producten. Een te frequente toediening kan
het risico op het vormen van antilichamen verhogen, wat
kan leiden tot het falen van de behandeling. Het potentieel
voor antilichaamvorming kan worden geminimaliseerd door
het injecteren van de laagst effectieve dosis met het langst
mogelĳke interval tussen de injecties.
Bĳwerkingen: Bĳwerkingen worden gewoonlĳk waargenomen binnen de eerste week na de behandeling en ze zĳn van
tĳdelĳke aard. Bĳwerkingen kunnen verband houden met het
werkzame bestanddeel, de injectiemethode of beide.
Gelokaliseerde pĳn, ontsteking, paresthesie, hypesthesie,
gevoeligheid, zwelling, oedeem, erytheem, jeuk,
gelokaliseerde infectie, hematoom, bloedingen en/of
blauwe plekken kan in verband gebracht worden met de
injectie. Pĳn door of angst voor naalden kan resulteren in
vasovagale reacties, waaronder tĳdelĳke symptomatische
hypotensie, misselĳkheid, tinnitus en syncope.
Gelocaliseerde spierzwakte is een verwacht farmacologisch
effect van botulinetoxine. Blefaroptose. Wanneer andere
indicaties met Botulinum toxine worden behandeld kunnen
bĳwerkingen optreden gerelateerd aan het verspreiden van
het toxine ver van de injectieplaats. Zeer zelden gemeld
zĳn excessieve spierzwakte, dysfagie, aspiratie pneumonie
met in sommige gevallen een dodelĳke aﬂoop.
Ernstige en/of directe overgevoeligheidsreacties waaronder
anafylaxie, serumziekte, urticaria, weke delen oedeem en
dyspneu zĳn zelden gerapporteerd.
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).
Soms: bronchitis, nasofaryngitis, griep-achtige symptomen,
soms: depressie, slapeloosheid, vaak: hoofdpĳn, soms:
gezichtsparese, (verzakking van de wenkbrauw), soms:
oedeem van het ooglid, ooglidptosis, wazig zicht, soms:
pruritus, huidknobbel, vaak: spierfunctiestoornissen
(optrekken van de wenkbrauw), soms: spiertrekkingen,

spierkrampen, gevoel van zwaarte, soms: injectieplaats
hematoom, pĳn op de injectieplaats, gevoeligheid,
vermoeidheid, Laterale periorbitale lĳnen (kraaienpootjes)
die bĳ een volledige glimlach zichtbaar zĳn, vaak: oedeem
van het ooglid, droge ogen, vaak: injectieplaats hematoom.
Post-Marketing ervaring: Griepachtige symptomen en
overgevoeligheidsreacties, zoals zwelling, oedeem (ook
wanneer niet op de injectieplaats), erytheem, pruritus,
huiduitslag (lokaal en algemeen) en kortademigheid zĳn
gerapporteerd.
Overdosis: Verhoogde doses van botulineneurotoxine type
A kunnen leiden tot een uitgesproken neuromusculaire
paralyse op afstand van de injectieplaats met een
verscheidenheid aan symptomen. Symptomen zĳn onder
andere algemene zwakte, ptosis, diplopie, ademhalingsproblemen, spraakproblemen, verlamming van de
ademhalingsspieren of 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 2015), dient geraadpleegd te worden voor een
volledig overzicht van de bĳwerkingen.
Gereconstitueerd BOCOUTURE is bestemd voor
intramusculaire injectie.
Uitsluitend Recept
Vergoedingsstatus: BOCOUTURE wordt niet vergoed. Voor
prĳzen wordt verwezen naar de G-Standaard.
Registratiehouder: Merz Pharmaceuticals GmbH,
Eckenheimer Landstraße 100, 60318 Frankfurt/Main,
Duitsland.
Het is belangrĳk om na toelating van het geneesmiddel
vermoedelĳke bĳwerkingen te melden. Op deze wĳze kan
de verhouding tussen voordelen en risico’s van het
geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle
vermoedelĳke bĳwerkingen te melden via het Nederlands
Bĳwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl.
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.,
Hoevestein 36D, 4903 SC Oosterhout, Nederland.
Tel: +31(0)162 474 800.

Tel.: +31(0)162 474 800

Email: benelux@merz.com
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BOCOUTURE 4 eenheden/ 0,1 ml,
poeder voor oplossing voor injectie.
Werkzaam bestanddeel: Botulinum toxine type A (150 kD),
vrĳ van complexerende proteïnen.
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-lĳnen)
- laterale periorbitale lĳnen (kraaienpootjes) die bĳ een
volledige glimlach zichtbaar zĳn,
bĳ volwassenen jonger dan 65 jaar als de ernst van deze
lĳnen een belangrĳke psychologische belasting heeft voor
de patiënt.
Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame
stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen.
Algemene stoornissen van de spieractiviteit (bĳv.
myasthenia gravis, het syndroom van Eaton-Lambert).
Infectie of ontsteking op de voorgestelde injectieplaats.
Bĳzondere waarschuwingen en voorzorgen: BOCOUTURE
mag alleen toegediend worden, voor het bedoelde
gebruik, om één patiënt voor één sessie te behandelen.
Voorzichtigheid is geboden om zeker te zĳn dat
BOCOUTURE niet ingespoten wordt in een bloedvat.
BOCOUTURE moet met voorzichtigheid worden gebruikt:
als zich een bloedingsstoornis van enig type voordoet bĳ
patiënten die antistollingstherapie ontvangen of andere
substanties gebruiken die een antistollende werking
hebben. Er kunnen door verkeerd geplaatste injecties van
Botulinum toxine type A bĳwerkingen voorkomen die dichtbĳgelegen spiergroepen tĳdelĳk verlammen. Er zĳn
meldingen van bĳwerkingen die verband zouden kunnen
houden met de verspreiding van het toxine naar plaatsen
ver van de injectieplaats. Patiënten behandeld met
therapeutische doses kunnen extreme spierzwakte ervaren.
Onmiddellĳk medische hulp moet worden gevraagd als er
zich slik-, spraak- of ademhalingsstoornissen voordoen.
De injectie van BOCOUTURE wordt afgeraden in patiënten
met een voorgeschiedenis met dysfagie of aspiratie.

Botuline toxine type A
injectietherapie in de
Esthetische Geneeskunde;
een Multidisciplinaire
Consensus

