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De huid
diverse aspecten
binnen de cosmetische
geneeskunde

ONTDEK HET POTENTIEEL
VAN RESTYLANE SKINBOOSTERS
EN GEEF EEN BOOST AAN UW
KLINIEK

Restylane® Skinboosters™ is een minimaal invasieve behandeling op basis van hyaluronzuur voor
een langdurig frisse uitstraling.1 Het zorgt voor diepe hydratatie van de huid1-3 en maakt de huid
van uw patiënten langdurig steviger, elastischer1,2 en gladder. Restylane Skinboosters is niet
alleen te gebruiken in het gelaat, maar ook voor indicaties als nek, decolleté, handen en
acnelittekens.1
VRAAG UW GALDERMA ACCOUNT MANAGER NAAR MEER INFORMATIE, OF NEEM CONTACT
OP MET ONZE CUSTOMER CARE AFDELING: 0183-691919
Referenties
1. M Kerscher et al. ‘Stabilized hyaluronic acid-based gel of non-animal origin for rejuvenation of the
face, hands and décolletage using an injector device.’ IMCAS Poster. January 2010; 1. (unpublished
data) 2. Distante F et al. ‘Stabilized Hyaluronic Acid of Non-animal Origin for Rejuvenating the Skin
of the Upper Arm.’ Dermatol Surg. 2009; 35: 389-393. 3. Williams S et al. ‘Changes in skin physiology
and clinical appearance after microdroplet placement of hyaluronic acid in aging hands.’ Journal of
Cosmetic Dermatology. 2009; 8: 216-225.
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Interview door drs. Pascal Meijer

FILLERS

met cosmetisch arts dr. Luc Louis Huysmans

LERS
Dr. Huysmans, u spreekt van een nieuwe
evolutie in esthetische behandelingen.
Kunt u dit toelichten?
Esthetische behandelingen kennen de laatste decennia een enorme evolutie. Ze zijn minder chirurgisch,
minder invasief, maar efficiënter en vooral veel veiliger geworden. Voor de patiënt cq consument zijn ze
hierdoor ook meer toegankelijk geworden, hetgeen
harmonieus tegemoet komt aan de noden van onze
steeds meer vergrijzende maatschappij. Ook onze
perceptie van esthetische behandelingen is hierdoor
in een ander daglicht komen te staan. Tegenwoordig
zien we immers esthetische behandelingen niet langer als een overbodige luxe behandeling, doch wel
als een noodzakelijke anti-aging verzorging.
Waar bij peelings vroeger de nadruk lag op een
katabole, ablatieve werking met vervellen geeft men
nu meer aandacht aan de regeneratie van de huid,
hetgeen we de exfoliërende werking van een peeling
noemen. Fruitzuren kunnen namelijk ook gebruikt
worden om de celturnover te verhogen, zodat de
huid zichzelf sneller vernieuwt, waardoor je een
anti-aging resultaat mag verwachten.

Men kan deze trend dus zien in de
behandelingen met fruitzuren?
Jazeker! Dit komt doordat fruitzuren eenvoudigweg
op verschillende manieren kunnen worden gebruikt.
Gebruikt als een intensieve peeling, met andere
woorden in hoge dosis en gedurende een korte tijd
geeft een fruitzuur vooral een verdunning van de
epidermis.
Hetzelfde fruitzuur evenwel gebruikt in een lage
dosis en bij langdurige, maar dagelijkse toepassing,
in de vorm van een crème of een lotion, zal initieel
eveneens een epidermale verdunning geven, maar
zal later eerder een normaliserend effect hebben op het epiderm en zelfs een verdikking
geven van de dermis. Op termijn vinden
we dus bij dagelijks en langdurig gebruik,
een globale verbetering van de huid,
met een verminderen van rimpels,
kortom een anti-aging effect.

Dit resultaat was veertig jaar geleden reeds bekend
en het mag ons ook niet verwonderen, aangezien
vele fruitzuren, fysiologische en niet toxische
bestanddelen zijn die ook in ons lichaam worden
gesynthetiseerd. Fruitzuren als citroenzuur en melkzuur hebben een belangrijke rol in ons metabolisme.
Ze zitten immers op het kruispunt van ons suiker- en
vetmetabolisme.
Voor cosmetische doeleinden lag het zwaartepunt
van het onderzoek naar fruitzuren, ook alfa hydroxy
zuren (AHA’s, Alpha Hydroxy Acids) genoemd,
tot voor kort nog alleen op de hydroxyl groepen.
Pakweg twaalf jaar geleden kregen we hierdoor de
opmars van de polyhydroxyzuren (PHA’s, Poly-Hydroxy Acids), zoals gluconolacton, lactobionic acid.
Dit zijn grotere suikerachtige moleculen die krachtiger hydrateren maar minder agressief zijn voor de
huid dan de AHA’s.
De laatste jaren gaat het wetenschappelijk onderzoek echter in een nieuwe richting. Het idee was om
op het alpha koolstofatoom ook een aminogroep in
te planten om een alfa aminozuur te vormen (Alpha
Amino Acid of AAA) dat tevens een mooi dipool
vormt. Bedenk hierbij ook dat de klassieke aminozuren, welke deel uitmaken van onze peptide ketens,
eveneens alfa-amino zuren zijn.

Naast de alfa hydroxyzuren (AHA’s,
Alpha Hydroxy Acids) krijgen we dus de
alfa aminozuren (alpha amino acids
of AAA’s).
De uitdaging was nu om een alpha aminozuur
aan te brengen als bouwsteen van een proteīne.
Dit was niet zo eenvoudig, maar met N-acetyl
Tyrosinamide heeft men nu toch wel op een verbijsterend snelle wijze goede klinische resultaten
kunnen krijgen. Door tweemaal per dag een oplossing en een crème van dit AAA aan te brengen, kan
je al na enkele weken een zichtbare vermindering
van rimpels en een verbetering van de huidkwaliteit
vaststellen. Dit was een spectaculaire vaststelling
met een enorm potentieel om een flinke evolutie
te brengen in de cosmetische receptuur.
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Break through enemy lines.
The creators of the Alpha Hydroxy Acid revolution
deliver a NEW antiaging breakthrough:
patented Aminofil™ technology

new

Het collageen en hyaluronzuur
opnieuw activeren en de dieper
gelegen huidmatrix voller
maken in twee eenvoudige
stappen
Klinisch bewezen: doeltreffend
na amper 4 weken, verdere
verbetering tot 16 weken later
• Kraaienpootjes
• Rimpels rond de mond
• Fronsrimpels
• Diepe groeven naast de neus

AMINOFILLER
Elite Science. Professional Results.
www.neostratapro.com

Distr. HDP MEDICAL

www.hdpmedical.be
info.hdpmedical@skynet.be

Wat zou dan de verdere evolutie
kunnen zijn?
Over het algemeen zien we dat cosmetische produkten
steeds meer therapeutisch worden en dat hun werking
niet beperkt blijft tot de oppervlakte van de huid, maar
dieper doordringt. Technologisch staan we ook klaar om
biologische bouwstenen aan te leveren in een topisch
vehikel in de vorm van nanopartikels. Het is dus niet verwonderlijk dat dan het zwaartepunt van het onderzoek
verschuift van de hydroxyzuren naar de aminozuren,
met andere woorden van de bouwstenen van de polysacchariden naar deze van de peptiden of de proteīnen.

In onderzoek is er een trend naar een
regeneratieve geneeskunde op moleculair
niveau.
Eén van de facetten in dit onderzoek betreft de
levensduur van onze proteīnes. Wetende dat ruim
80% van de humane eiwitten aan hun N-terminaal
einde zijn geacetyleerd, is het toch opmerkelijk
dat nu juist deze N-terminale acetylering (aangebracht door Acetylcholine) de proteīnen beschermt
tegen een proteolyse en zo de levensduur van
het proteīne bepaalt.

De samenstelling of de synthese van een proteīne
beīnvloeden is echter wel een veel complexer gegeven
dan bouwstenen aanleveren voor de synthese van een
matriciële grondsubstantie op basis van polysacchariden
of hun hydratatie toestand beheren. Proteīnen hebben
immers naast een zuiver chemische samenstelling ook
een complexe driedimensionale ruimtelijke struktuur.
Het is nu wel juist deze specifieke 3D structuur welke
bepalend is voor hun biochemische en structurele eigenschappen. Anderzijds kan het dus wel voldoende zijn
om middels een kleine ingreep louter deze 3D structuur
te wijzigen om het proteīne totaal andere eigenschappen te geven.
Opvallend is ook dat telkens N-acetyl derivaten
van tyrosine en hydroxyproline de beste anti-aging
resultaten opleveren in de klinische studies. Is er een
verband met de N-terminale acetylering van een
proteīne of fungeert het N-acetyl enkel als een
sleutel voor specifieke membraan receptoren?
....Vele vragen blijven nog open.

Dit lijkt allemaal vrij theoretisch te
zijn, maar vertaalt dit zich in praktische
behandelingen?

Laten we ook niet vergeten dat genetische informatieopslag en transfer vanuit het DNA vooral een lineair en
tweedimensioneel proces is. Een peptide wordt immers
gesynthetiseerd als een lange keten beginnend met een
C (koolstof) atoom en eindigend met een N (terminaal
stikstof). Een proteīne krijgt pas later, na de translatie
van het mRNA in het ribosoom, zijn driedimensionale
en dus zijn functionele structuur. Om in de waterige
fase van de onderhuid te passen kunnen peptideketens
bijvoorbeeld hun hydrofobe aminozuurgroepen opkrullen naar het binnenste van de proteīnestructuur terwijl
de hydrofiele resten en de polaire kop en staart van het
peptide aan de oppervlakte blijven. Polaire groepen,
ionen en dipoolfuncties spelen hierin een grote rol.
Posttranslationele proteīnemodificaties zijn ook fysiologisch een essentieel mechanisme om proteīnen en
hun functies te diversifiëren en zijn een onmisbare
schakel voor eucarioten om hun pluripotente stamcellen verder te laten differentiëren.

Jazeker, voor N-acetyl derivaten van Tyrosinamide
zijn er reeds klinische bewijzen dat ze zowel het
epidermis als het dermis kunnen verstevigen en de
collageenvorming stimuleren. Hierbij komt nog dat
ze zelfs een antioxiderende werking hebben, groter
dan deze van vitamine C.
N-acetyl derivaten van aminozuren zoals Tyrosine
en Hydroxyproline worden gecombineerd met
N-acetyl derivaten van suikers zoals glucosamine,
welke laatste polymeriseren met glucuronzuur tot
hyaluronzuur, om de effekten te potentialiseren.
Dergelijke combinaties werden in 2012 reeds gecommercialiseerd in de USA in de vorm van een oplossing en een crème. Bij dagelijks gebruik ervan is na
3 maanden voor fijne rimpels en na 6 maanden voor
diepere rimpels al een zichtbare verbetering van de
rimpels vast te stellen hetgeen toch wel bijzonder is.
Je zou deze produkten dus topische aminofillers
voor de huid kunnen noemen, zonder te vergeten
dat ze ook de globale huidkwaliteit verbeteren.
In de Benelux zijn ze sedert april 2014 beschikbaar
onder de naam van “Aminofill technology”.
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INJECTABLES

Door dr. Keywan R. Taghetchian

INJECTIES VAN
ter verbetering van de huidkwaliteit
Samenvatting

Het is wetenschappelijk aangetoond dat door injectie van
hyaluronzuur, naast het hydraterende effect, ook fibroblasten
en andere cellen geactiveerd worden. Stimulatie van de
collageensynthese verbetert de structuur van de extracellulaire
matrix en heeft een positief effect op de huid.

Hierna wordt de zogeheten hydratatietherapie
gepresenteerd. Deze therapie, waarbij de huid wordt
behandeld, zorgt ervoor dat de huid elastischer
wordt en meer veerkracht krijgt.2-5 De huid wordt
minder ruw en droog.2-4 Deze therapie is enigszins
vergelijkbaar met een vochtinbrengende crème die
van binnenuit wordt aangebracht. Doordat gestabiliseerd hyaluronzuur wordt geïnjecteerd, worden de
diepe huidlagen gehydrateerd.3-5 De huidkwaliteit
en de elasticiteit en stevigheid worden langdurig
verbeterd.2-5

WERKING VAN DE HYDRATATIETHERAPIE

De meeste mensen verlangen
naar een jeugdig uiterlijk.
Zo wordt volgens Globometer
wereldwijd in totaal 115,5 miljard dollar
per jaar uitgegeven aan anti-agingproducten.1
Bij het merendeel hiervan rijst de vraag
welke producten na toepassing
daadwerkelijk het resultaat opleveren
dat ze beloven.
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De werking van de hydratatietherapie vindt haar
oorsprong in hydratatie en vochtbinding in de diepe
huidlagen en stimulatie van fibroblasten en andere
cellen.

Aan de hand van dit klinische voorbeeld van het
gezicht (afb.1) is te zien dat de huid meer veerkracht
en elasticiteit heeft gekregen. Bovendien is de huid
minder ruw en droog geworden.
Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat injectie
van NASHA®-hyaluronzuur niet alleen een hydratatie-effect heeft, maar ook tot activering van
fibroblasten en andere celtypen van de extracellulaire matrix leidt. Doordat het hyaluronzuur een rek
tot stand brengt, worden de fibroblasten indirect
gestimuleerd om collageen aan te maken. 6,7
In de loop van het verouderingsproces van de huid
verandert het bepalende structuureiwit van de huid.
Dit houdt verband met de afbraak en fragmentatie
van collageenmoleculen, wat een negatieve invloed
heeft op de cellulaire functies, de morfologie en het
huidbeeld. Door stimulatie van de collageensynthese kan de structuur van de extracellulaire matrix
weer verbeterd worden, wat een positief effect op
de huid heeft. 6,7

HYALURONZUUR
BEHANDELINGSSCHEMA
Het optimale resultaat wordt bereikt wanneer
de behandeling om te beginnen driemaal wordt
uitgevoerd, met tussenpozen van twee tot
vier weken. Naleving van het therapieconcept
is belangrijk, aangezien de werking van de
hydratatietherapie zich pas na verloop van tijd
ontwikkelt. In tegenstelling tot fillers, die direct
resultaat hebben, wordt bij deze therapie pas na
meerdere behandelingen de sterkste klinische
werking bereikt.8 Dit moet duidelijk aan de
patiënt worden gecommuniceerd, om een realistisch verwachtingspatroon te waarborgen.
Na deze eerste boost is het voldoende om elke
zes tot zeven maanden een eenmalige behandeling uit te voeren.

Toepassingsgebieden

•

Het gehele gezicht

•

Hals

•

Decolleté

•

Handen

INJECTIETECHNIEK
De aanbevolen injectiediepte is de middelste of
diepe dermislaag. In de klinische praktijk wordt
het gestabiliseerde hyaluronzuur echter meestal subdermaal ingespoten. De juiste injectietechniek is bij deze behandelingscategorie van
doorslaggevend belang. Een te oppervlakkige
injectie in de epidermis, zoals deze met niet-gecrosslinked hyaluronzuur wordt toegepast binnen de mesotherapie, moet worden voorkomen.
Afb. 1: Links vòòr en rechts na de behandeling met hyaluronzuur in het gezicht
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KLINISCHE ERVARINGEN
Er is klinisch onderzoek gedaan naar de
werkzaamheid en veiligheid, de verschillende
indicaties, producten en applicatiehulpmiddelen
van hyaluronzuur. De hydratatietherapie met
gestabiliseerd hyaluronzuur toonde een
significant betere werkzaamheid in vergelijking met niet-gecrosslinked hyaluronzuur.4
Als voorbeeld een resumé van enkele
onderzoeken:

1

STREKER ET AL. 20138

2

Werking en werkingsduur van Restylane®
Skinboosters™ via patiëntenbeoordeling (GAIS
Global Aesthetic Improvement Scale) in verschillende gebieden, gedurende maximaal negen
maanden.
Monocenter, prospectief, gerandomiseerd,
intra-individueel vergelijkend gecontroleerd
klinisch onderzoek gedurende negen maanden.
Dertig proefpersonen in de leeftijd van 40 tot
65 jaar werden behandeld met gestabiliseerd
hyaluronzuur van niet-dierlijke oorsprong op basis van de gepatenteerde NASHA®-technologie
(Restylane® Vital Light, Galderma Benelux B.V.).
Het product werd met een injector ingebracht
door middel van de multi-puncture-techniek.
De deelnemers aan het onderzoek kregen drie
behandelingen, met een tussenpoos van telkens
vier weken. De behandeling per indicatie vond
halfzijdig plaats; de andere zijde werd onbehandeld gelaten en diende ter controle. Daarbij
werden de gebieden gezicht, handen en decolleté behandeld.

Resultaat: Bij de beoordeling van de huidkwaliteit door de geblindeerde onderzoeksarts kon
bij meer dan 80 procent van de proefpersonen
een duidelijke verbetering van de huid aan de
behandelde zijde worden vastgesteld. Op alle
meettijdstippen, tot maand 9 na de behandeling,
kon in alle behandelde gebieden een significante verbetering van de huid worden vastgesteld,
behalve in het gebied van het decolleté. Hier
kon in maand 9 geen esthetische verbetering
meer worden waargenomen. De auteurs concluderen dat op basis van de gecontroleerde
onderzoeksopzet bij deze indicatie een grotere
hoeveelheid (ml) waarschijnlijk doeltreffender
zou zijn geweest.

WILLIAMS ET AL. 20094

Vergelijking van niet-gecrosslinked hyaluronzuur (Teosyal Meso, Teoxane Laboratories) met
gestabiliseerd hyaluronzuur (Restylane® Vital
Light, Galderma Benelux B.V.), indicatie: handen
Monocenter, prospectief, gerandomiseerd,
intra-individueel vergelijkend gecontroleerd
klinisch onderzoek gedurende zes maanden.
Vijftien proefpersonen kregen drie behandelingen, met een tussenpoos van telkens vier
weken. Daarbij werd in week 0, 4, en 8 steeds
niet-gecrosslinked hyaluronzuur of gestabiliseerd hyaluronzuur geïnjecteerd in de handen
(willekeurig gekozen rechter- of linkerhand).
Daarbij werden de parameters elasticiteit,
oppervlakkige ruwheid, hydratatie en vochtverlies beoordeeld, evenals het totale klinische
verschijningsbeeld.

Resultaat: De intradermale injectie van gestabiliseerd hyaluronzuur genereerde belangrijke
verbeteringen van de elasticiteit en ruwheid
van de huid. De hydratatie steeg en het vochtverlies nam af. Niet-gecrosslinked hyaluronzuur
vertoont in het begin een tendens tot verbetering, maar de werking is niet uitgesproken.
Vergeleken met niet-gecrosslinked hyaluronzuur levert gestabiliseerd hyaluronzuur
significant betere resultaten op. Het klinische
verschijningsbeeld van de handen leverde in de
vergelijking eveneens statistisch significante, en
klinisch relevante verschillen op ten gunste van
het gestabiliseerde hyaluronzuur.

< Vòòr de behandeling met hyaluronzuur
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Na de behandeling met hyaluronzuur >

3

KERSCHER ET AL. 20082

Bepaling van de werkzaamheid (elasticiteit,
structuur en vochtgehalte van de huid) via
objectieve meetmethoden. Monocenter, prospectief, gerandomiseerd, klinisch onderzoek
gedurende zes maanden. Negentien vrouwelijke proefpersonen kregen drie behandelingen,
met een tussenpoos van telkens vier weken,
in het wanggebied. De injectie vond plaats in
het middelste gedeelte van de dermis en werd
uitgevoerd met gestabiliseerd hyaluronzuur van
niet-dierlijke oorsprong NASHA® (Restylane®
Vital Light, Galderma Benelux B.V.). Bij elke
behandeling, en 12 en 24 weken na de eerste
behandeling, werd de verandering van de huid
op het gebied van elasticiteit, oppervlakkige ruwheid, dikte en dichtheid beoordeeld.

Resultaat: Tijdens het onderzoek kon een
significante verbetering van de elasticiteit en
de oppervlakkige ruwheid van de huid in het
wanggebied worden vastgesteld.t
Alle patiënten gaven aan dat de behandeling
aan hun verwachtingen voldeed en dat ze deze
zouden herhalen. De overgrote meerderheid
(85%) beoordeelde de werking van de hydratatietherapie als ‘zeer goed’ tot ‘goed’. Al met al
was de feedback van de proefpersonen positief.

Conclusie

De hydratatietherapie is geschikt als kuur
om de huid weer een fris uiterlijk te geven.
Het is een goede aanvulling op behandelingen
met botulinetoxine type A en hyaluronzuur-fillers
en stimuleert de huideigen aanmaak van
collageen.
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redactielid aan het Cg magazine. Sinds 2009 ben ik werkzaam
als cosmetisch arts en ik vind het een bijzonder en leuk
beroep. Ik vind het een meerwaarde dat wij als vereniging een
beroepsmagazine hebben en ik wil me graag inzetten om zorg
te dragen voor een interessante inhoud van het magazine.

Ik ben Franca van der Smit. Ik volgde mijn studie geneeskunde aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam. Binnen deze studie heb ik extra aandacht
besteed aan de dermatologie en plastische chirurgie. Direct na mijn
afstuderen heb ik mij gespecialiseerd in de cosmetische geneeskunde.
Daardoor heb ik bijna 5 jaar ervaring met cosmetische geneeskunde. Ik heb
geruime tijd bij de Velthuis Kliniek gewerkt en in 2015 ben ik werkzaam
geweest bij het Medisch Laser Centrum te Amsterdam. In 2015 heb ik tevens
de opleiding orthomoleculaire geneeskunde voltooid. Deze studie vult
de cosmetische studie mooi aan. Immers: Hoe optimaler het lichaam
gevoed is, des te gezonder het is en des te langer het haar schoonheid
kan vasthouden. Ik ben zeer verheugd in de redactie van het CG magazine
te mogen deelnemen!

Het bestuur van de NVCG dankt de leden Debby Arnauts en Pascale Schoofs voor hun inzet en redactionele bijdragen
aan de Cg magazines van het afgelopen jaar. Beiden hebben aangegeven hun redactiewerkzaamheden te willen beëindigen.
De leden Marsha Wichers en Franca van der Smit nemen het stokje over.
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ADVERTORIAL

Dinsdag 7 juni
geeft drs. Leonie Schelke
vóór de ALV van de NVCG
de Presentatie Sculptra.
Aanvang 17.00 uur
“Er zijn weinig artsen in Nederland, die al meer
dan 15 jaar met Sculptra (Poly-melkzuur) werken,
Leonie Schelke is één van deze artsen. Voor de meesten
is Leonie bekend van de opleidingsmodule en het
complicatie spreekuur Fillers i.s.m. dr. Velthuis in
het Erasmus ziekenhuis Rotterdam.

Sculptra zorgt op een veilige en natuurlijke manier
voor een jeugdige uitstraling met contourverbetering.
Sculptra werkt anders dan de traditionele fillers,
het pakt het verouderings-proces bij de oorzaak aan.
De unieke collageen stimulerende behandeling helpt
het eigen collageen, dat in de loop der tijd is verdwenen,
aan te vullen en zo geleidelijk de rimpels en lijnen
in het gezicht langdurig te verminderen.

Volume- en contourverbetering
door Sculptra
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PEELINGS

Door dr. Catharina Meijer, cosmetisch arts

WAT IS
NOU EIGENLIJK
EEN PEELING?
In door mij geschreven artikelen heb ik regelmatig gesproken over
cosmetische producten, wat kunnen ze wel en wat kunnen ze niet.
Nu wil ik wat dieper ingaan op wat er kan als met cosmetica geen verder
resultaat kan worden behaald. Er zijn uiteraard tal van mogelijkheden,
maar in dit artikel zal ik mij beperken tot peelings.
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Soorten peelings
VERSCHILLENDE DOELEN, VERSCHILLENDE DIEPTES
Om te beginnen is goed te beseffen wat
het woord peeling betekent. Letterlijk
vertaald betekent het (af)pellen, ofwel
het verwijderen van een laag je huid.
De dikte van het laag je huid dat wordt
verwijderd bepaalt de diepte van een
peeling. Een oppervlakkige peeling verwijdert (een stukje) van de opperhuid
of zelfs alleen het laag je dode cellen
bovenop de opperhuid (het stratum
corneum). Een mediumdiepe peel bereikt de lederhuid en wel het bovenste
gedeelte daarvan, ook wel de papillaire
dermis genoemd. Een diepe peel tot slot
bereikt het onderste gedeelte van de
lederhuid, ofwel de reticulaire dermis.

Voordat ik in ga op de verschillende soorten
peelings en wat ze precies doen: laat je niet
verleiden door “dieper is beter”. De huidconditie en/of -aandoening bepaalt welke
diepte nodig is voor optimaal resultaat en
welke diepte haalbaar is, want niet iedereen
kan zomaar een diepe peeling ondergaan.
Althans niet zonder consequenties.

WAT DOET EEN PEELING PRECIES?
In de basis doen alle peelings hetzelfde:
ze verwijderen een laag je huid en als
reactie daarop zullen reparatiemechanismen in de huid actief worden. De
mate (=diepte) waarin de huid door
de peeling wordt beschadigd bepaalt
daarbij ook de intensiteit en de duur die
de huid nodig heeft om zichzelf te repareren en stimuleren. Doordat een laag je
huid wordt verwijderd, worden ook onregelmatigheden in de huid verwijderd,
zoals bijvoorbeeld acne-littekens en (al
dan niet gedeeltelijk) pigmentvlekken.
Het doel van de peeling en de conditie
van de huid bepalen samen hoe diep
de huid gepeeld moet worden om een
probleem op te lossen of te verbeteren.
Betreft het een patiënt met acne-littekentjes, dan is bijvoorbeeld een
mediumdiepe peel noodzakelijk om die
littekentjes te verwijderen. Deze lopen
namelijk veelal door tot in de papillaire
dermis (bovenste laag van de lederhuid).
Is er sprake van bijvoorbeeld ernstige
verslapping van de huid of diepe littekens, dan is een diepe peeling noodzakelijk om verbetering te geven. En in
beide gevallen geeft een oppervlakkige
peeling niet het gewenste resultaat.

Peelings zijn naast de diepte-classificatie
in te delen in 3 verschillende soorten:
chemisch, mechanisch en laser. Welke
methode het beste is, hangt af van het doel,
het gewenste resultaat van de behandeling.

Mechanisch

Om met de mechanische peels te beginnen: hierbij wordt een laag je van de huid
geschraapt. Dit kan op twee manieren:
met een heel fijn kristalpoeder of met
water (microdermabrasie en hydrodermabrasie genoemd). Een micrtoscopisch
dunne laag van de opperhuid wordt
hierbij verwijderd, wat de opperhuid
stimuleert om zich wat sneller te gaan
vernieuwen. Bijkomend effect is dat
een pigmentvlek wat minder intens
lijkt omdat er ook een laag je pigment
wordt verwijderd. Dit is echter een
tijdelijk effect (de opperhuid vernieuwt
zich gemiddeld elke 6 weken volledig,
de pigmentvlek komt dan dus ook weer
gewoon terug). Een ruwe en ongelijkmatige huidstructuur heeft ook voordeel bij microdermabrasie, doordat de
oppervlakte weer gelijk wordt gemaakt.
Deze methode is alleen geschikt voor
oppervlakkige peels.
De tweede manier van mechanisch
peelen heet dermabrasie, waarbij met
een soort slijptol niet alleen de hele opperhuid maar ook een groot deel van de
lederhuid wordt weggeslepen. Dit werd
in het verleden nog wel gedaan in ziekenhuizen onder volledige narcose, maar
wordt tegenwoordig toch als behoorlijk
barbaars gezien. Voordeel was wel, dat
huid werd gedwongen zichzelf volledig
opnieuw op te bouwen, met spectaculaire resultaten. Maar gelukkig zoals we
verderop zullen zien, zijn er uitstekende
alternatieven, die nog mooiere resultaten geven en veel ‘humaner’ zijn.

Laser

Bij laser-peelings, ook wel een ablatieve
laserbehandeling genoemd, wordt tot de
benodigde diepte de huid letterlijk verdampt. Dit is een pijnlijke behandeling,
maar wel een die goed controleerbaar is
en mooie resultaten geeft. Nadeel is echter wel, dat bij laser-peelings achteraf
altijd te zien is waar de huid is behandeld
en waar niet (dit zijn de zogenaamde
demarcatielijnen), wat het resultaat iets
minder natuurlijk maakt in mijn ogen.

Chemisch

Bij een chemische peeling worden zuren,
enzymen en/of kruiden op de huid aangebracht, die vervolgens een laag je
van de huid wegetsen.
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Afhankelijk van het type chemische
peeling kan hiermee een oppervlakkige,
een medium-diepe of een diepe peel
worden gedaan, waarbij enzymatische
peelings het zachtst zijn. Deze geven
doorgaans weinig schilfering, zijn niet
irriterend en kennen nauwelijks tot
geen bijwerkingen of complicaties.
Voordeel van de enzymatische peel in
een therapeutische huidbehandeling
is dat de werkzame stoffen minder
“barrière” tegenkomen en daardoor
beter worden opgenomen in de huid en
de huidcellen, met sneller resultaat als
gevolg.

Meest gebruikte
chemische peelings: Zuren
De meest toegepaste chemische
peelings zijn de peelings op basis van
1 of meerdere zuren. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen zogenaamde alfahydroxyzuren (AHA’s), zoals
glycolzuur, melkzuur en alle fruitzuren;
betahydroxyzuren (BHA’s) waarvan
salicylzuur de bekendste is en enkele
specifieke zuren, zoals trichloorazijnzuur (TCA) en fenolzuur.

AHA’s en BHA’s

In de praktijk zijn AHA’s niet bijzonder
geschikt voor behandeling van chronische aandoeningen. Ze zijn namelijk
alleen geschikt voor oppervlakkige
peelings en geven daardoor geen
therapeutische waarde, de opperhuid
vernieuwt zich immers elke 6 weken
volledig. Wel zijn ze heel geschikt om
de opperhuid een extra impuls te geven
en ruwheid te verminderen. Het verschil
tussen de verschillende soorten AHA’s
is mijn ogen niet relevant. Het ene zuur
is wat zuurder dan het andere, maar de
principewerking is identiek.

De BHA’s, en dan met name salicylzuur,
hebben een duidelijk toegevoegde waarde
t.o.v. de AHA’s. In principe is de werking
identiek en zijn ook deze primair bedoelt
voor oppervlakkige peelings, maar doordat
BHA’s niet alleen in water maar ook in
vet oplosbaar zijn, kunnen zij makkelijker
decelwand doorbreken en ook intracellulaire stimulering geven. Een ander belangrijk voordeel is het feit dat salicylzuur in
staat is om de talgproductie te verminderen
en verstopte poriën open te maken.
Ideaal dus bij mensen met een vette of
acne-gevoelige huid.
>
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Vaak zien we ook combinatie-peelings
met AHA’s en BHA’s, zoals bijvoorbeeld
de Jessner-peeling. Ook deze zijn alleen
geschikt voor oppervlakkige peels (opperhuid) en zijn daardoor beperkt in hun
therapeutische waarde.

Neutraliseren

In tegenstelling tot de peelings die hierna aan bod gaan komen, moeten zowel
AHA- als BHA-peelings altijd geneutraliseerd worden. Dit betekent feitelijk
dat het zuur gestopt moet worden,
omdat het anders gewoon door blijft
etsen en zo veel dieper dan bedoeld in
de huid terecht kan komen.

DE GOUDEN STANDAARD:
TRICHLOORAZIJNZUUR (TCA)
De volgende en meest toegepaste
chemische peeling in medische zin is de
trichloorazijnzuur peeling. Deze is geschikt voor zowel oppervlakkige, maar
ook mediumdiepe en diepe peelings.
Een echte alleskunner dus. Maar wel
een die niet zonder risico’s is.

Het is namelijk erg lastig om tijdens de
behandeling te zien hoe diep de peeling
is doorgedrongen en of de peeling overal
even diep is gekomen. Zoals we hebben
gezien is de juiste diepte van belang om
aandoeningen te kunnen verbeteren.
Heeft een patiënt acne-littekens en
wordt de papillaire dermis niet bereikt,
dan zal er geen noemenswaardige
verbetering van de littekens optreden.
Maar als de peeling te diep gaat, is de
downtime (de tijd dat de huid aan het
vervellen is) aanmerkelijk langer dan nodig en bestaat zelfs het risico op nieuwe
littekenvorming.
Desondanks wordt TCA echter toch als
de gouden standaard gezien. Het alternatief, een fenolpeeling kent namelijk
nog veel meer risico’s. Fenolpeelings zijn
qua resultaat superieur aan elke andere
vorm van peelen. Echter er kan hierbij van alles misgaan, wat tot ernstige
gezondheidsklachten en zelfs de dood
kan leiden. Niet echt de bedoeling dus.
Ik moet dit wel enigszins nuanceren overigens: wanneer fenolzuur lokaal wordt
toegepast, bijvoorbeeld alleen rond de
mond, dan vallen de risico’s mee.

Door de nadelen is de fenolzuurpeeling
echter nooit een populaire behandeling
geworden en is TCA de gouden standaard onder de (medische) peelings.

BESTAAT ER EEN VEILIGE
TCA-PEELING?
Het antwoord is gelukkig een volmondig: “Ja!”. Er zijn twee manieren om
TCA veilig en controleerbaar te maken,
beiden ontwikkeld door dermatoloog
Dr. Zein Obagi. De bekendste methode
is de bekende Blue Peel, die zoals de
naam al zegt blauw is. Bij deze behandeling wordt TCA gecombineerd met
een blauwe kleurstof en een stof die de
doordringsnelheid van TCA in de huid
vertraagd. Hierdoor krijgt de arts of
huidtherapeut die de Blue Peel uitvoert
een absolute controle over de peeling.
De tweede methode heet de 3 Step Stimulation Peel en geeft veiligheid door
de strikt geprotocolleerde procedure en
hoeveelheden.

ADVERTENTIE

Is jeugdigheid enkel een injectable?
Ontdek de 3 step stimulation peel!
De 3-Step Peel van ZO Medical combineert de medium diepe Controlled Depth Peel met de
heilzame werking van de Facial Stimulator Peel van ZO Skin Health.
Deze combinatie zorgt voor een mix van zuren die effectief de talgproductie van de huid onder
controle brengt. Het resultaat is een huid met een gezonde uitstraling. Samen met de 6% retinol
stimulation crème, ontstaat er een huid die een enorme verjonging heeft ondergaan.
JC IMP B.V.
Frisselsteinstraat 8, 5461 AD Veghel
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ZO MEDICAL
CONTROLLED DEPTH BLUE PEEL
De blauwe kleur, die in geen enkele
huidtoon voorkomt, geeft een dusdanig
contrast dat alle veranderingen die in
de huid optreden door TCA zichtbaar
worden. Elk van die veranderingen heet
een “eindpunt”. Zo kan de behandelaar dus altijd zien op welke diepte op
dat moment wordt gewerkt en of het
resultaat mooi egaal en homogeen zal
worden. En natuurlijk of de juiste diepte is bereikt of nog niet.

De peelvloeistof wordt als het ware
uitgewaaierd, waardoor er geen scherpe
grens meer is tussen wel en niet behandelde huid. Dit geeft een mooi natuurlijk
resultaat, waarbij vervelende demarcatielijnen worden voorkomen.

ZO MEDICAL
3 STEP STIMULATION PEEL
Dit is een van de meest geavanceerde
peeling die ik ooit heb gezien en pas ik
sinds een aantal jaren ook veelvuldig toe.
Het unieke aan deze peeling, is dat dit

Na deze 2 stappen, de peeling en de
enorme stimulans, volgt als derde en
laatste stap de Calming Crème, die
een naast scala aan antioxidanten,
anti-irritanten en ontstekingsremmende
ingrediënten, ook stoffen bevat die
de huid zichzelf sneller en beter laten
herstellen. Deze crème gebruikt de
patiënt gedurende 5 dagen, waarna
de huid volledig is hersteld. De downtime van deze peel is dus kort, maar
wel met enorm resultaat.
Bijkomend voordeel van deze peeling,
is dat de procedure heel compact is en
niet meer dan 15 minuten tijd
kost, wat de peeling ook erg
verdraaglijk maakt voor de
patiënt.

VOORBEREIDING
VAN DE HUID

Voor en na Blue Peel behandeling

|

Met name bij de mediumdiepe en diepe peelings is
het belangrijk om de huid
goed voor te bereiden op de
behandeling.
Mijn patiënten gebruiken
daarom allemaal een
ZO Medical protocol gedurende tenminste 6 weken,
voordat ik de peeling uitvoer.
Dit zorgt ervoor dat de huid
zich al aanzienlijk heeft
hersteld van opgelopen
DNA-schade en daardoor
nog beter en sneller hersteld
na de behandeling.

© Foto's: DermaClinic

Daarnaast zitten er in de Blue Peel een
aantal ingrediënten, die ervoor zorgen
dat de TCA minder snel doordringt
in de huid. Normaal gesproken werkt
TCA namelijk enorm snel, waardoor
de behandelaar niet alleen niet kan
beoordelen of de juiste diepte is bereikt,
maar hij of zij ook geen tijd krijgt om te
reageren. Door deze toevoeging kan de
behandelaar rustig de “tussenstand”
evalueren en op elk moment besluiten
om verder te gaan of te stoppen.
In vergelijking met een auto, geeft de
blauwe kleur de behandelaar dus koplampen om (tussen)resultaten goed te
kunnen zien en geven de vertragende
ingrediënten de behandelaar remmen
om op tijd te kunnen stoppen, zonder
ongelukken te veroorzaken.

Tot slot is er nog een laatste belangrijk
voordeel: De Blue Peel kan bij de randen
van het te behandelen gebied (bijvoorbeeld
bij de kaaklijn als het gelaat wordt behandeld) met een specifieke techniek worden
aangebracht, die “feathering” heet.

niet alleen een peeling is, maar ook een
geweldige stimulans zonder een diepe
peeling te hoeven doen. Veel minder
downtime, maar wel een spectaculair
resultaat.
De eerste stap van deze peeling is de
werkelijke peeling, een combinatie van
AHA, BHA en TCA, alle drie in hoge
concentratie, maar niet zo hoog dat te
diep gepeeld wordt. Door deze gelijkmatig aan te brengen, wordt automatisch
een mooi, homogeen resultaat bereikt.
De diepte is dusdanig, dat eventueel pigment in de papillaire dermis ook grotendeels verdwijnt.
De echte stimulans komt echter pas in
stap 2. Dit is een crème met maar liefst
6% retinol! Een enorme stimulans waardoor de huid direct enorme hoeveelheden collageen en elastine gaat maken.
Doordat dit na de eerste stap komt is de
barrièrefunctie tijdelijk weg en wordt
ook echt alle retinol in de cellen in de
lederhuid opgenomen. Deze stap wordt
de ochtend na de peel herhaald.
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ZO Peelings – Geschikt
voor elk huidtype en elke
huidskleur!
Daarbij, bij elke diepere peeling bestaat
er het risico op pigmentontwikkeling
na de peeling (dit heet post-inflammatoire hyperpigmentatie), een risico dat
groter wordt naarmate de huid donkerder getint is. Het is om deze reden dat
peelings bij donkerdere huidskleuren
worden afgeraden of zelfs geweigerd.
Dokter Zein Obagi ontdekte echter al in
de jaren ’80 van de vorige eeuw, dat dit
risico de peeling niet in de weg hoeft te
staan. De voorbereiding met de producten van ZO Medical zorgt er namelijk
voor, dat ook dit aspect onder controle
wordt gebracht. Dit maakt dat met de
juiste ZO Medical voorbereiding zowel
de 3 Step Stimulation Peel, als de Blue
Peel uitgevoerd kunnen worden bij elk
huidtype en elke huidskleur!

Cg MAGAZINE

17

HUID

Door drs. Jeannette Hessels, cosmetisch arts,
MSc anti-aging en preventieve geneeskunde en
drs. Franca van der Smit, cosmetisch, orthomoleculair en
anti-aging arts

VOEDING
EN
HUIDVEROUDE
Als cosmetisch arts krijgen we dagelijks te maken met
vragen van cliënten betreffende hun uiterlijk.
Men wil er beter uitzien, frisser, jeugdiger…
Er staat ons een heel arsenaal aan behandelingen ter
beschikking waarmee we de ‘looks’ van onze cliënten
kunnen verbeteren. De meeste behandelingen beperken
zich echter tot de ‘buitenkant’, ze gaan niet verder
dan de relatief oppervlakkige huid.
Er is een toenemend besef dat de juiste lifestyleveranderingen het verouderingsproces in het algemeen, maar ook de
veroudering van de huid kunnen vertragen. Zodoende kan
dit dus bijdragen aan een meer jeugdig ogend uiterlijk.
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OXIDATIE:
Een van de belangrijkste lifestylefactoren die hun
effect op de huid uitoefenen is voeding.
In dit artikel wordt de rol van voeding op het proces van
huidveroudering beschreven en worden aanbevelingen
gedaan betreffende voeding en voedingssupplementen.

HUIDVEROUDERINGSPROCES:
Huidveroudering wordt onderverdeeld in intrinsieke en
extrinsieke veroudering.
Intrinsieke veroudering is meest genetisch bepaald,
extrinsieke veroudering wordt door lifestylefactoren
veroorzaakt. Waar men vroeger dacht dat alleen extrinsieke veroudering te beïnvloeden was, is men tegenwoordig van mening dat ook intrinsieke veroudering
vertraagd kan worden (epigenetica).
Uit onderzoek is gebleken dat factoren die veroudering
van het lichaam veroorzaken, tevens veroudering van
de huid bewerkstelligen. Het omgekeerde is ook van
toepassing: wanneer we de
veroudering van het lichaam
vertragen, wordt ook de
huidveroudering vertraagd en
blijft men langer een jeugdige
uitstraling behouden.

RING

Er zijn een aantal processen in het lichaam die
veroudering veroorzaken, te weten:
1. Glycatie
2. Oxidatie
3. Inflammatie
4. Verminderde methylatie
5. Dalende hormoonspiegels
Met onze voeding kunnen we een groot aantal van
deze processen beïnvloeden, en daarmee veroudering vertragen. In dit artikel zullen we de eerste
3 processen bespreken omdat hier met voeding de
meeste winst te behalen is.

GLYCATIE:
Glycatie is het proces in het lichaam waarbij glucose
reageert met aminozuren in eiwitten en vetten en de
zogenaamde AGE’s (Advanced Glycation End Products)
gevormd worden. Deze AGE’s zorgen onder andere voor
schade en verharding van het collageen in de huid, met
huidveroudering als gevolg. Door een meer gelijkmatige
bloedsuikerspiegel na te streven kunnen we het ontstaan van AGE’s beperken. Denk daarbij aan voedingsmiddelen met een lage glycemische index (GI).
Stoffen met een lage GI veroorzaken een minder snelle
stijging van de bloedsuikerspiegel.
Ook in onze voeding zelf kunnen al AGE’s aanwezig zijn
als gevolg van de bereiding. Bijvoorbeeld in de heerlijk
knapperige korstjes van brood, gebak en vlees; in caramel enzovoort. Door ook deze AGE’s te beperken valt
nog meer winst te behalen op het totaal aantal AGE’s
in het lichaam, waardoor we de veroudering nog meer
tegen kunnen houden.

Oxidatie vindt plaats in het lichaam bij vrijwel alle
metabole processen en is derhalve niet te vermijden. Bij
oxidatie ontstaan vrije radicalen, die schade veroorzaken
aan DNA, eiwitten en lipiden, met ontstekingsprocessen
als gevolg. Het lichaam maakt zelf antioxidanten aan, die
de vrije radicalen kunnen neutraliseren. Een teveel aan
oxidanten die niet geneutraliseerd worden geeft oxidatieve stress. Door met onze voeding ook te letten op
voldoende antioxidanten kunnen we het lichaam helpen
oxidatieve stress te verminderen. Antioxidanten bevinden
zich voornamelijk in groente en fruit, maar in ook noten,
zaden en bijvoorbeeld groene thee.
Er bestaat een optimale balans tussen de oxidanten en
anti-oxidanten in het lichaam. Een klein beetje oxidatieve
stress is juist goed voor ons, het bevordert processen die
de immuniteit versterken en ontsteking tegengaan.

LAAGGRADIGE ONTSTEKINGEN:
Glycatie en oxidatie zijn processen die laaggradige inflammatie geven, met als gevolg veroudering van de huid.
Door glycatie en oxidatie zoveel mogelijk te beperken
door de juiste voeding keuzes te maken kunnen we er langer jeugdig uit blijven zien. Let ook op andere inflammatie bevorderende stoffen zoals omega 6 vetzuren. In ons
westerse dieet is de verhouding omega 6 versus omega 3
veel te hoog, vaak zelfs 20 versus 1. Het liefst hebben we
die verhouding ongeveer 4 versus 1. Dat betekent dat we
de inname van omega 6 vetzuren dienen te beperken en
meer omega 3 vetzuren tot ons zouden moeten nemen.

DARMEN:
Tegenwoordig worden we ons er steeds meer van bewust
dat een goede darmfunctie belangrijk is. De bacteriën in
onze darmen helpen met de vertering, vitamine synthese
en onze immuniteit. Om de darmflora gezond te houden
is het gebruik van probiotica (levende darmbacteriën) en
prebiotica (verterings-resistente vezels) aan te raden.
Let wel op dat een probiotica supplement meer dan 10^9
bacterie stammen bevat, wil het iets teweeg kunnen
brengen.
Mocht er een verdenking zijn op een slechte darmfunctie, een cliënt kan hierdoor bijvoorbeeld huidklachten/
problemen hebben, dan is een doorverwijzing naar een
orthomoleculair arts raadzaam. Deze kan namelijk de
samenstelling van de darmbacteriën en eventueel andere
afwijkende factoren meten. Zodat er bijvoorbeeld een
specifiek probiotica voorgeschreven kan worden. >
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VOEDINGSADVIEZEN:
Welke praktische voedingsadviezen kunnen we onze
cliënten geven om er zo lang mogelijk jeugdig uit te
blijven zien en een gezonde huid te behouden?
1

CALORIE RESTRICTIE:
Tenslotte dient ook het effect van ‘caloric restriction’ genoemd te worden. Het beperken van
de totale calorie inname heeft in dierstudies een
bewezen levensverlengend effect laten zien.
Ook een variant hierop, ‘intermittent fasting’
(bv gedurende 14 of 16 van de 24 uur niet eten;
‘dinner skipping’) geeft ook een positief effect op
de levensduur en de gezondheid van proefdieren.
Bovendien zagen de proefdieren er jeugdiger uit.
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Vermijd snelle en geraffineerde suikers, wit-brood,
witte pasta, witte rijst. (i.v.m. hoge GI). Kies een
volkoren variant.

2

 et zoveel mogelijk verschillende met name verse
E
groenten en in mindere mate fruit. Fruit maximaal
	2 stuks per dag. Fruit bevat weliswaar veel vitamines, maar het heeft ook vaak een hoge GI.
3 Eet zo min mogelijk bewerkte producten.
	Laat cliënten de etiketten in de supermarkt lezen.
Veel producten zitten vol met verborgen suikers en
slechte verzadigde vetten en transvetzuren.
Allen niet aan te bevelen.
4

 org voor voldoende inname omega 3 vetzuren
Z
(vette vis, chiazaad, lijnzaad, hennepzaad) en beperk
omega 6 (rood vlees, zuivel, bewerkt voedsel).

5


Neem
zo min mogelijk of helemaal geen zuivelproducten. Zeker wanneer er sprake is van een onrustige huid kan zuivel eliminatie verbetering geven.

6

Beperk rood vlees tot maximaal eens per week.

7

Wees zeer matig met alcohol.

8

Eet net iets minder dan je eigenlijk zou willen.

9

 eem voldoende vezels en probiotica om de darmen
N
gezond te houden.

10

Drink voldoende (lauw) water.

SUPPLEMENTEN:
Naast bovengenoemde voedingsadviezen kan soms het gebruik van supplementen aan te bevelen zijn. Onderstaande supplementen zijn met name geschikt om huidveroudering tegen te gaan. Het is niet de bedoeling om blindelings van alles te
adviseren, een gedegen anamnese en laboratoriumonderzoek zijn geen overbodige luxe.

Nutriënt

Richtlijn voor
dagdosering

Vitamine E (mix van verschillende tocoferolen)

1-2 dd 134 mg (200E)

Vitamine C

1000 mg/dag

Alfa-liponzuur

100-200 mg

Groene thee extract

2 dd 250 mg

Oestrogeen / progesteron

Individueel te bepalen

Vitamine D-3

1 dd 10 400-1000 IE

Antioxidant, beschermt tegen oxidatieve stress en ontstekingen

Antioxidant, helpt bij vorming collageen

Vermindert huidveroudering veroorzaakt door oxidatie en heeft een anti-inflammatoir effect

Anti oxidatieve werking en een positief effect op het immuunsysteem. Beschermt tegen Uv-straling

Gaat veroudering tegen

Bescherming tegen Uv-straling (algemeen)

Astaxanthine gecombineerd met collageen hydrolysaat
Verbetert de elasticiteit + huid barrière

Astaxanthine (2 mg/day) +
collagen hydrolysaat (3 g/dag)

Co-enzym Q10

1dd 100 mg

Antioxidant, beschermt de huid tegen invloed van vrije radicalen (Uv-straling)
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LITERATUUR / WETENSCHAP

Door dr. Dimitri Mihaylov en drs. Tom Decates

Injections in

Aesthetic Medicine

Auteur:
Uitgever:

Dr. Mario Goisis
Springer

Het gebruik van injectables, bekend als rimpelvullers, wordt steeds populairder
in de Esthetische Geneeskunde.
Full-Face en lichaamsbehandelingen met behulp van dergelijke vulstoffen worden
in toenemende mate toegepast in plaats van diverse chirurgische technieken.
Fillers zorgen niet alleen voor een direct resultaat tegen lagere kosten, maar ze
voorkomen ook het gebruik van algemene verdoving en verkorten de herstelperiode.
Bovendien kunnen fillers ook gebruikt worden om de romp te remodelleren.
Bijvoorbeeld bij patiënten met atrofie van de mediale knieregio en voor borst remodelling. Dit boek zet de fundamentele principes
van het gebruik van verschillende vulstoffen en injectietechnieken in de behandeling van gezicht en delen van het lichaam uiteen.
Een indrukwekkende verzameling van sequentiële kleurenfoto’s illustreert de procedures stapsgewijs en toont de resultaten.
Het boek zal een waardevol instrument zijn voor esthetisch artsen, dermatologen, plastisch chirurgen,
en alle andere artsen met interesse op het gebied van esthetische geneeskunde.

ADVERTENTIE

Ellansé - de veilige dermal filler die ECHT langdurig werkt
langdurig
effect

masterclass
23 mei

collageen
stimulatie

gemakkelijk te
injecteren

directe
vulling

SURE Medical is een leverancier die
meer doet dan het leveren van producten
alleen. Met een veelzijdig en compleet assortiment,
goede service en vakkennis maakt SURE Medical het
verschil in een competitieve markt. Wij weten waar u als
klant behoefte aan heeft, denken met u mee en geven
uitgebreid advies over onze geavanceerde producten.

Om u te adviseren over de Ellansé dermal filler organiseert
SURE Medical een masterclass voor artsen. U wordt onder
andere geïnformeerd over de Ellansé-productlijn en de
injectietechnieken die resulteren in het beste en veiligste
resultaat. Deelname aan de masterclass is kosteloos.

soepel te
modelleren

hoge patiënttevredenheid

datum
tijd
locatie
presentatie

23 mei 2016
19.00 tot 22.00 uur
DermaClinic, Zwolle
Dr. Pierre Nicolau (Frankrijk)
Dr. Catharina Meijer
Drs. Pascal Duijsters
aanmelden info@suremedical.nl

Sure Medical • Gildekamp 14 • 5431 SP Cuijk • Nederland • www.suremedical.nl

Huidverbetering
Vasculaire Laesies

Pigmentaire Laesies

Huidtextuur

Ontharing
Acne

uw distributeur

T +31 (0)76 524 5353
E info@bloomedical.com

www.harmonyxlpro.nl

15 en 16 April jl.
in het Hampshire Hotel Newport te Huizen

NASCHOLING OVE
Internationale sprekers:

Prof. dr. Thomas Rustemeyer, VUmc, dermatoloog over Algemene Dermatologie
Dr. Jane Ranneva, Rusland, dermatoloog over Peelings

	Dr. Refaat B. Karim, Kliniek Amstelveen, plastisch chirurg over algemene Plastische Chirurgie
Wouter Kelderman, Laser Specialist over Laser Veiligheid

Dr. Mario Trelles, Spanje, plastisch chirurg over Licht, Laser en EBD

Op 15 en 16 April jl. vonden in Huizen de
scholingsdagen voor de overgangsregeling
plaats. Zoals afgesproken met het ministerie
van VWS hadden we een zeer gevarieerd en
hoogstaand programma opgesteld. Iedere
sessie eindigde met een toets, waarbij iedereen met stemkastjes het juiste antwoord
kon geven. Peelings zijn een belangrijk
onderdeel van het vak cosmetische geneeskunde. Alle aanwezige collega’s werden
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door de zeer vriendelijke en didactisch
sterke Jane Ranneva uit Moskou op de
hoogte gebracht over alle facetten Peelings.
Tijdens de lunch werd maar weer eens
duidelijk hoe belangrijk, leuk en gezellig
deze nascholing was. Iedereen kon rustig
met elkaar bijpraten en gedachten en
inzichten van de cosmetische geneeskunde
uitwisselen. Daarna werd het onderwerp
algemene dermatologie verteld door
Professor Rustemeyer die op zeer leuke
en grappige wijze ons meenam door zijn
presentatie.

DISCUSSIE
De vele verhitte discussies, waarin een ieder
elkaar uiteindelijk weer vond, lieten zien dat
de nascholing bij iedereen leefde. Tijdens het
diner was er voor sommigen een aangepaste maaltijd in een hele kleine portie, maar
gelukkig was er ook friet met mayonaise.
Na een Gin Tonic gingen we over naar het
avondprogramma.

		

Door Drs. Jani van Loghem en drs. Tom Decates
namens de Onderwijscommissie

NASCHOLING

ERGANGSREGELING
dr. Mario Trelles

Dr. Refaat Karim, plastisch chirurg vertelde
ons de ins en outs van de plastische, reconstructieve en handchirurgie. Dit eindigde in
een bespreking van casuïstiek, waarna vanaf
21.30 uur de voetjes van de vloer konden in
de hotelbar. Toch gingen om 00.15 uur na
prachtige verhalen van de pater familias Leo
van Rozelaar bij iedereen de
lichten uit en vertrok men
naar zijn eigen hotelkamer.

Om 09.15 uur werd er gestart met een heldere uiteenzetting van lasers en veiligheid
rondom het gebruik ervan door Wouter
Kelderman van Laser Veiligheid.
Na de pauze werden we bijgepraat over de
prachtige mogelijkheden en resultaten van
Licht, Laser en EBD’s door de wereldberoemde plastisch chirurg, dr. Trelles uit Spanje.
Met veel humor en scherpe analyses heeft
hij bij veel van ons laten zien dat cosmetische geneeskunde meer is dan injectables.
Al met al een zeer leerzaam weekend!

TWEEDE DAG
Zaterdagochtend begon
om 06.00 uur met een frisse
duik, waarna iedereen van
08.00 uur tot 09.00 uur
genoot van het ontbijt.

In oktober volgt de sessie voor de andere
gecertificeerde cosmetisch artsen van de
NVCG die de nascholing nog moeten doen!
Noot van de redactie: deze 2-daagse nascholing maakt integraal deel uit van de overgangsregeling behorende bij de aanvraag van
de profielregistratie bij de KNMG.

Prof. dr. Thomas Rustemeyer
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Meer informatie is online beschikbaar
www.arthrex-celltherapy.com

SCHOONHEID

DIE VAN BINNENUIT KOMT
Gebruik lichaamseigen stoffen voor een natuurlijk mooie uitstraling.

Nutzen Sie Ihre körpereigenen Wirkstoffe für ein natürlich schönes Aussehen.
Laat uw cellen voor u werken.
Lassen Sie Ihre Zellen für sich arbeiten.

© Arthrex GmbH, 2016. Alle rechten voorbehouden.

ONDERZOEK

Door drs. Leonie Schelke, cosmetisch arts

Onderzoek naar
immuunsysteem
gerelateerde bijwerkingen
van fillers
In 2014 hebben we subsidie gekregen van Nederlandse
organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
(ZonMw) om onderzoek te doen naar hoe het
immuunsysteem reageert op bio/materialen en dan
specifiek naar fillers en borst implantaten.

Wij zijn:
Erasmus MC afdeling Dermatologie
VUmc afdeling Plastische Chirurgie
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Onderzoek predispositie
Tevens onderzoeken we of er een predispositie is voor
dit soort reacties. Het RIVM kijkt naar de
immuun response in vivo, met name naar hyaluronzuren.
Aankomend jaar verzamelen we al het fillermateriaal dat
we verwijderen op de poli’s “complicaties fillers”.
Deze poli’s zijn op de afdeling dermatologie
Erasmus MC (010-7040110) iedere vrijdag en 1 x per maand
bij Kliniek Amstelveen (020- 530 0393) en
binnenkort weer in het medisch centrum
Jan van Goyen (OLVG), 020-3055811.

ILT
Naast het immunologische deel doen we ook
onderzoek naar hoe effectief de intra lesional
treatment (ILT) is. Dit is een 810 nm of 1490 nm laser
die middels een fiber de filler verwarmt. Hierdoor
komt een hydrofiele filler er beter uit.
Hydrofobe fillers als PMS (siliconenolie), Artecol
en Dermalive reageren hier ook op. Hyacorps (een
fors gecrosslinkte hyaluronzuur) lijkt ook middels
ILT goed te verwijderen. Het ILT onderzoek doen
we samen met Claudia van der Lugt (Alizonne);
zij voert deze behandeling regelmatig uit en heeft
veel ervaring met de ILT.

Artsen kunnen patiënten verwijzen naar deze
spreekuren. Voor de spreekuren in het Erasmus
en het Jan van Goyen is een verwijsbriefje gewenst;
de behandeling wordt dan vergoed (behoudens
eigen risico).
Bij Kliniek Amstelveen en Alizonne wordt de
behandeling niet vergoed, maar als iemand verwacht
het eigen risico in dit jaar niet aan te spreken voor
iets anders, kan dit voordeliger uitpakken.

De poli’s en het onderzoek worden gedaan
door dr. Peter Velthuis, dermatoloog,
drs. Tom S. Decates, cosmetisch arts
en ondergetekende, drs. Leonie Schelke, cosmetisch arts.
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WETENSCHAPPELIJK

Door Josien Kox, Brand Manager SkinCeuticals

ANTIOXIDANTEN:
(ON)ZIN?
Een wetenschappelijke
samenvatting

Samenvatting
Antioxidanten; we hebben er allemaal van gehoord, gelezen en misschien zelfs al mee gewerkt.
Er is veel onderzoek gedaan naar antioxidanten. Tijd om eens in de materie te duiken
en te ontdekken: wat is er waar en niet waar?
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OXIDATIEVE SCHADE
Om te begrijpen wat antioxidanten
kunnen betekenen voor de huid is het
allereerst belangrijk het concept ‘oxidatieve schade’ verder uit te leggen. Oxidatieve
stress ontstaat wanneer onze huid wordt
blootgesteld aan bijvoorbeeld UV-stralen
(ultraviolet-stralen), IR-stralen (infrarood-stralen), luchtvervuiling, roken en/
of stress. Deze externe factoren kunnen
zorgen voor het ontstaan van vrije radicalen in onze huid; onstabiele moleculen
met één ongepaard elektron die in staat
zijn schade te veroorzaken aan gezonde
huidcellen. Wanneer er te veel schade
wordt aangebracht en de huid onvoldoende capaciteit heeft deze zelf te herstellen,
kan dit leiden tot vroegtijdige huidveroudering en zelfs tot huidkanker.

DE POWER
VAN ANTIOXIDANTEN
Antioxidanten zijn in staat vrije radicalen
te neutraliseren door het doneren van
elektronen en kunnen daarmee oxidatieve
schade in de huid helpen voorkomen.
In onze huid zijn antioxidanten aanwezig
om deze taak te vervullen, maar helaas
is deze ‘voorraad’ vaak niet voldoende.
Een oplossing kan worden gevonden in
topicale antioxidanten zoals vitamine C,
een van de meest bestudeerde antioxidanten.

VITAMINE C
Er zijn op de markt veel producten waarbij de formule (een vorm van) vitamine C
bevat. Maar als we de wetenschap er
op na slaan, blijkt dat niet alle vitamine
C dezelfde werking hebben in de huid.
Sheldon R. Pinnell, MD et al. (2001) stelt
drie voorwaarden waaraan een correct
geformuleerde antioxidant met vitamine C moet voldoen om daadwerkelijk
de huid te kunnen binnendringen.

Figuur 1 (Sheldon R. Pinnell, MD et al. – 2001)

1

Pure L-ascorbinezuur

Hoewel pure vitamine C (pure L-ascorbinezuur)
instabiel is, is het de enige vorm die bewijst in de
huid te kunnen dringen. Vitamine C derivaten zoals
ascorbylpalmitaat en magnesium ascorbyl fosfaat,
hebben niet hetzelfde vermogen (figuur 1).

Figuur 2 (Sheldon R. Pinnell, MD et al. – 2001)

2

Hoge concentratie L-ascorbinezuur

Pure vitamine C toont een optimale penetratie van
de huid binnen een concentratie-range van 10-20%
(figuur 2).
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3

Geformuleerd met een zuur pH

Pure vitamine C vertoont een optimale penetratie in de huid wanneer geformuleerd met een pH lager dan 3.5 (figuur 3).

Figuur 3 (Sheldon R. Pinnell,
MD et al. – 2001)

DE SYNERGIE VAN EEN ANTIOXIDANTENCOMPLEX
Onderzoek toont aan dat bij specifieke combinaties van antioxidanten, wanneer correct geformuleerd,
er een synergie ontstaat in effectiviteit. Deze gecombineerde formules tonen een superieur resultaat
ten opzichte van enkel-geformuleerde antioxidanten.
Fu-Hsiung Lin et al. (2005) bewijst dat een formule met een combinatie van de antioxidanten pure
vitamine C + E en ferulinezuur het beschermend vermogen van de huid 8x verhoogt, gemeten
door middel van UV-geïnduceerde erytheem en zonnebrandcellen (figuur 4). De toevoeging van
ferulinezuur aan pure vitamine C + E stabiliseert bovendien de formule.

Figuur 4
(Fu-Hsiung Lin et al. – 2005)
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BEWEZEN EFFECTIVITEIT
IN DE HUID
Een van de meest feitelijke manieren om de
effectiviteit van antioxidanten in de huid
te meten is het gebruik van biomarkers. Een
biomarker is een molecuul dat een specifieke
biologische verandering of activiteit in het
lichaam vertegenwoordigt en welke gemeten
en geëvalueerd kan worden door klinisch
onderzoek.
John C. Murray, MD et al. (2008) bepaalt aan
de hand van vier verschillende biomarkers of
een stabiele topische formulering van pure
vitamine C+E en ferulinezuur de menselijke
huid in vivo kan beschermen tegen aanzienlijke hoeveelheden gesimuleerde UV-straling.
De biomarkers in deze studie zijn erytheem,
zonnebrandcellen, p53 (beschermend proteïne
dat wordt geproduceerd wanneer celschade
ontstaat) en thymine dimeren (resultaat van
DNA mutaties geassocieerd met huidkanker).
Het onderzoek concludeert dat dit antioxidantencomplex een significante en betekenisvolle fotobescherming biedt voor de huid
bij alle manieren van evaluatie, kortom; bij
alle gemeten biomarkers.
Meer recentelijk onderzoek van Yan Wu, MD
PhD et al. (2013) bewijst aan de hand van maar
liefst vijf verschillende biomarkers nogmaals
dat een topicaal antioxidantencomplex
met pure vitamine C+E en ferulinezuur een
beschermend effect heeft tegen UV-schade
in de huid.
Christian Oresajo, PhD et al. (2008) toont
aan dat ook met een andere combinatie van
antioxidanten vergelijkbare resultaten worden behaald.

NIEUW: BESCHERMING
TEGEN IR-STRALEN & LUCHTVERVUILING
Verscheidene studies hebben bevestigd dat
IR-stralen (IRA) een aanzienlijke capaciteit
vertonen om schade aan te brengen in de huid.
In een literatuur beoordeling uitgevoerd door
Grether-Beck et al. (2014) wordt het potentieel van schade veroorzaakt door IR-stralen
onderstreept en recente studies bekeken
waaruit blijkt dat een antioxidantencomplex
deze cutane schade kan voorkomen. Zowel in
vitro studies als een onderzoek met menselijke vrijwilligers laten zien dat een antioxidantencomplex van vitamine C+E en ferulinezuur
in staat is om IR-geïnduceerde schade te
verminderen.

Ook luchtvervuiling zoals ozon zorgt voor een toename
van oxidatieve schade. Valacchi, Giuseppe et al. (2015)
evalueert het beschermende effect van een antioxidantencomplex met vitamine C in vitro met menselijke huidcellen
door ozon geïnduceerde oxidatieve schade. Concluderend
wordt gesteld dat er kan worden aangenomen dat een antioxidantencomplex ozon geïnduceerde oxidatieve schade
aan de huid kan voorkomen door het verminderen van de
ontstekingsreactie van de huid.
Patricia K. Farris et al. (2015) beschouwt in een literatuur
studie publicaties die zijn verschenen en aantonen welke
externe factoren schade kunnen toebrengen aan de menselijke huid. Daarbij komen UV-, IR-stralen en luchtvervuiling aan bod. Tevens worden bekende studies over topicale
antioxidanten benadrukt, waaronder de formuleringsparameters voor een optimale effectiviteit en de combinatie
van topicale antioxidanten met klinische behandelingen.

CONCLUSIE
Antioxidanten, wanneer correct geformuleerd, zijn in
staat de huid te beschermen tegen oxidatieve schade die
getriggerd kan worden door bijvoorbeeld UV-, IR-stralen en
luchtvervuiling. Het dagelijks aanbrengen van een topicaal
antioxidantencomplex draagt daarom bij aan het behouden
van de gezondheid van de huid en het voorkomen
van vroegtijdige huidveroudering.
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GEAVANCEERDE
GEAVANCEERDE
PRO FESSIO N ELE HUIDVERZO RGING

PRO FESSIO N ELE HUIDVERZO RGING
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huidveroudering te corrigeren, huidgezondheid te beschermen en toekomstige schade te voorkomen.
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DE SKINCEUTICALS FILOSOFIE
De filosofie achter het merk is om huidgezondheid te ondersteunen en symptomen van huidveroudering te
verminderen door te voorkomen (PREVENT), beschermen (PROTECT) en corrigeren (CORRECT).
PREVENT – De antioxidanten van SkinCeuticals, met allen een hoge concentratie pure vitamine C, helpen
schade door vrije radicalen in de huid te voorkomen. Het ontstaan van vrije radicalen wordt vaak veroorzaakt
door blootstelling aan UV-stralen en dagelijkse externe agressies zoals stress en luchtvervuiling. De geprezen en
innovatieve formules zijn de grondslag van onze positionering als antioxidanten autoriteit.
PROTECT – Gepatenteerde breedspectrum zonbeschermingsproducten helpen de huid beschermen tegen schade
die veroorzaakt kan worden door UVA- en UVB-stralen.
CORRECT – Wij bieden een productlijn corrigerende producten die zijn ontwikkeld om bestaande huidproblemen te
verbeteren. Hierbij kan worden gedacht aan pigmentatie, roodheid, fijne lijntjes en rimpels, verlies aan stevigheid en
onzuiverheden.

GEÏNTEGREERDE HUIDVERZORGING
Wij geloven in een simpele methodiek: langdurig en maximaal resultaat wordt behaald door een combinatie van
medisch esthetische procedures, professionele behandelingen en geavanceerde dagelijkse verzorging.
Geïntegreerde huidverzorging is een concept ontwikkeld met als centraal punt medisch esthetische procedures. De
geavanceerde SkinCeuticals producten kunnen worden ingezet voor, tijdens en na een behandeling. Om resultaten
te ondersteunen en te behouden bieden we professionele behandelingen (protocollen) en geavanceerde dagelijkse
verzorging om huidgezondheid en uitstraling te verbeteren, ongeacht het huidtype. De voordelen van geïntegreerde
huidverzorging zijn duidelijk: maximale resultaten en een verbeterde klanttevredenheid.

ONTDEK SKINCEUTICALS
Internationaal werkt SkinCeuticals al bijna 20 jaar samen met artsen en huidexperts. Vanaf nu ook in Nederland.
Wij voorzien u graag van meer informatie over onze producten, en de service en ondersteuning die wij bieden.

S KI NCE UT I CA L S B EN EL U X
Josien Kox - Brand Manager | josien.kox@loreal.com | +31 (0)6 20 60 83 78
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INTERVIEW

Door Michelle Cooreman

Al 10 jaar werkt dr. Kate Goldie,
specialist esthetische geneeskunde,
in haar twee praktijken: een
kliniek in Londen en een
in Henley-on-Thames. In die
periode heeft ze niet alleen een
indrukwekkend aantal patiënten
behandeld, maar ook trainingen
gegeven aan duizenden artsen.
Daarom laten we haar tijdens
het NVCG-congres in Utrecht,
op 1 december 2015 aan het
woord over haar ervaring met
het Belotero®-fillerassortiment
en met patiënten.

Interview met Kate Goldie

DE ERVARING
VAN EEN SPECIALIST
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Wat zijn de essentiële voorwaarden voor
een succesvolle esthetische praktijk?
Om patiënten naar de praktijk te halen is in de eerste
plaats uiteraard een gepaste marketingstrategie nodig.
Die kan verschillen van regio tot regio. Bijvoorbeeld,
mijn Londense kliniek heeft al een grote bekendheid,
daar focussen we op communicatie naar de patiënt toe.
Henley daarentegen is een kleine gemeenschap waar
we nog aan vertrouwen moeten winnen.
Zodra een persoon de stap heeft gezet om naar een esthetisch arts te gaan, komt het erop aan om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de patiënt. Deze
relatie is uniek en verschilt van de gewone arts-patiëntrelatie omdat het doel niet vanzelfsprekend is.
De patiënt kan namelijk een ander probleem zien dan de
arts. Het moet een combinatie worden van educatie van
de patiënt over de verschillende mogelijkheden, wat de
wensen zijn, hoe die persoon kijkt naar de wereld en wat
er meer past bij het gezicht van de patiënt. Zo kan een
niet-klassieke neusvorm een familietrek zijn met een
sterke emotionele binding. De relatie tussen de patiënt
en de specialist esthetische geneeskunde is er een van
vertrouwen en van lange termijn, dus daaraan moet
worden gewerkt.

Hoe start u het proces op bij mensen die
komen voor een esthetische behandeling?
Ik analyseer het gezicht van de persoon op een heel systematische manier, nadat ik eerst gevraagd heb wat de
patiënt wenst te veranderen. Daardoor focus ik niet op
slechts één aspect maar overzie ik het geheel. Om dat
duidelijk te maken, beschrijf ik voor de patiënt wat ik zie
terwijl ik kijk.
Als ik niet zie wat ik zou kunnen verbeteren, doe ik ook
niets, zelfs tegen de oorspronkelijke wens van de patiënt
in. Maar het mooie van esthetische geneeskunde is dat
er altijd relatief kleine verfijningen mogelijk zijn zonder
de risico-batenverhouding al te sterk te verstoren.

U heeft net een workshop met Belotero®producten achter de rug. Hoe heeft u
die ervaren?
Het was een fijne ervaring. De workshop was om verschillende redenen interessant maar het was vooral een
goed voorbeeld van het belang van systematische
gezichtsanalyse. De patiënte had een asymmetrie in het gezicht. Haar kin liep niet
mooi over in de kaaklijn, daarom was zij
een goed model voor het modelleren
van haar gezichtscontouren. Na de tijd
genomen te hebben om te kijken hoe
elk deel van het gezicht zich verhoudt
tot het geheel, kon het gebruik van de
Belotero®-producten goed worden
gedemonstreerd.

Welk advies zou u geven aan mensen die
zich wel willen laten behandelen
maar bang zijn?
De mensen moeten begrijpen wat de behandeling inhoudt. Daartoe zullen de producten en de risico-batenverhouding hen moeten worden uitgelegd door iemand
die de producten goed kent, evenals de injectietechnieken, de anatomie en de schoonheidsverhoudingen. Over
de veiligheid van de producten werd al veel onderzoek
gedaan zodat daar geen twijfel meer over bestaat.
Patiënten moeten een weloverwogen beslissing kunnen
nemen. Daarom wordt voor de eerste consultatie ook
veel tijd uitgetrokken. De vertrouwensrelatie moet worden opgebouwd. Ik wil weten wie de patiënt is, hoe die de
wereld en haar/zijn gezicht ziet. Maar je moet ook de tijd
nemen om te achterhalen wat de patiënt al weet van de
producten. Van nul starten vraagt meer tijd. Het is van
belang dat patiënten zelf ook hun gezicht leren lezen. Dit
is belangrijk zodat ze zich niet willen overbehandelen of
een behandeling willen die niet bij hun gezicht past. Het
verbazingwekkende van esthetische geneeskunde is dat
de patiënt controle kan hebben op wat er met het gezicht
gebeurt voor zover diegene vooraf degelijk werd geïnformeerd. Dat is de taak, de uitdaging en de verantwoordelijkheid van de patiënt.

Hoe verhouden de producten van het
Belotero®-fillerassortiment zich tot andere
hyaluronzuur fillers?
Met Belotero® bestaat de mogelijkheid om heel oppervlakkig te injecteren - blanching techniek genoemd of iets
dieper maar nog steeds oppervlakkig. Dat is niet de gewone diepte waarin we werken en vergt dus extra aandacht.
De Belotero®-fillers zijn op fysisch vlak makkelijk om mee
te werken.
Het unieke aan Belotero® Soft en Balance is dat je de blanching techniek kan toepassen voor de fijne lijntjes. Als
je de blanching techniek met een product van een ander
merk uitvoert, voeg je wel hyaluronzuur aan de huid toe
waardoor je die hydrateert – wat de bedoeling is – maar
door Belotero® Balance en Soft te gebruiken voeg je iets
meer toe dan alleen hydratatie. Deze producten zijn zogenoemde ‘light’ producten met een zeer hoge cohesiviteit en een lage viscositeit. Daardoor kan je een cohesieve
augmentatie op een oppervlakkig huidniveau bereiken. Je
merkt dat omdat de huidtextuur vernieuwd lijkt (resurfacing). Mensen die met een vergrootglas kijken (en dat
doen ze na de behandeling effectief), kunnen dit zien. Het
is alsof er pixels worden toegevoegd. Het geeft een erg
verfijnd resultaat. Elk Belotero® product heeft de juiste
balans tussen alle belangrijke reologische eigenschappen
namelijk cohesiviteit, elasticiteit en plasticiteit. Ik werk
ook graag met Belotero® Volume omdat het zo flexibel
is: het kan supraperiostaal of subdermaal worden aangebracht, waardoor fijne gesculpteerde veranderingen mogelijk zijn met lichtreflecterende resultaten. Het is een
zeer intelligent product want het kan sterkte en structuur brengen in verschillende lagen van de huid. >

MEI 2016

Cg MAGAZINE

35

Wat is uw ervaring met de ‘optimale integratie in de huid’ van
de Belotero®-producten?
Ik gebruikte de Belotero®-producten al jaren voor de klinisch wetenschappelijke data over esthetische
effecten en veiligheid openbaar waren. Toen al ervaarde ik bij de injectie met Belotero® Balance dat
dit product een effect had, dat ik zou vergelijken met de ‘airbrush techniek’. Als je het diep inspoot,
merkte je niets, maar op de juiste diepte - dat is meer oppervlakkig - merkte ik een textuurverschil
dat niet aanwezig was bij eerder gebruikte producten. Het is pas daarna duidelijk geworden dat dit te
wijten is aan de optimale integratie in de huid.

Wat is uw indicatie voor elk product uit het Belotero®-fillerassortiment?
Belotero® Soft gebruik ik voor diepere oppervlakkige periorale lijnen. Hoe dieper de lijnen, hoe ‘lighter’ het product omdat ik het zeker in de papillaire dermis wil injecteren. Ik geef ook de voorkeur aan
Belotero® Soft voor de lijntjes rondom de ogen. Bij zachtere lijnen en om de huidkwaliteit te verbeteren, kies ik Belotero® Balance. Contouren en volume toevoegen, doe ik met Radiesse® maar het kan
zijn dat ik Belotero® Balance bovenop aanbreng om ook fijne lijnen weg te werken. Belotero® Volume
gebruik ik om meer structuur en projectie te geven aan jukbeenderen en temporaal.
Voor diep in het voorhoofd kies ik Belotero® Balance. Voor de contouren en modelleren van het gezicht heb ik de keuze uit Belotero® Volume en Radiesse®. Indien de huidkwaliteit van de patiënt problemen geeft, kies ik Radiesse® boven Belotero® Volume omdat Radiesse® de eigenschap heeft de
huidkwaliteit te verbeteren (collageenstimulatie). Voor de contouring van de kaaklijn gebruik ik enkel
Radiesse®. Belotero® Intense gebruik ik voor neus-lippenplooienbehandeling en lipaugmentatie.

Welke quote vat volgens u op de beste manier de Belotero®-producten samen?
Het belangrijkste is dat het resultaat na Belotero® niet opvalt als behandeling maar wel als een algemeen effect van frisheid en vitaliteit van het gezicht. De natuurlijke uitstraling van het gezicht
blijft behouden, ook de contouren zijn zacht en natuurlijk. Het volume en de contouren zijn weer
zoals in de jonge jaren. Er is een ‘Belotero®-look’, die
moeilijk te omschrijven is: het is dynamisch
en toch zo fijntjes geretoucheerd dat
de behandelde zone vrijwel natuurlijk overgaat in de rest
van het gezicht. Dat geeft
die speciale look.
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Welke type patiënten heeft u al behandeld
in uw praktijk?
Dat zijn allerhande types. Je kan beter vragen wie ik
nog niet heb behandeld. Als ik het karikaturaal mag
doen, zou ik zeggen dat de mensen in Henley, bijvoorbeeld, heel specifieke wensen hebben maar bovenal willen ze dat niemand weet dat ze een behandeling hebben
gehad. In het zuiden van Engeland zijn de mensen leuk
maar nogal privé ingesteld. De een wil alles met een
product laten behandelen, de ander bijna niets, of toch
zo weinig mogelijk. Voor mannen moet een behandeling
snel en doeltreffend zijn. Vrouwen willen eerder van
gedachten wisselen, nadenken en vooral goed begrepen worden, de consultatie duurt langer en ze praten
over nog andere dingen. Ik ken mijn patiënten gewoonlijk jarenlang en we hebben dezelfde ervaring, we zijn
geen 25 meer. De relatie is in niets vergelijkbaar met de
arts-patiëntrelatie in geval van ziekte. Globaal zijn mijn
patiënten ouder dan 35 jaar, de meerderheid waarschijnlijk 45-plus. Alle patiënten in mijn praktijk willen dat het
resultaat na behandeling er natuurlijk uitziet, en zeker
geen zichtbare behandeling.

Hoe verloopt het eerste contact
met een patiënt?
Dat wordt een lang gesprek waarin alle aspecten worden
doorlopen: veiligheid en doeltreffendheid van de behandeling, en de esthetische aspecten van het gezicht. We
onderzoeken en analyseren het gezicht en stellen een
behandelplan op. Het is een lang proces. Patiënten krijgen foldertjes mee naar huis om de opties te overwegen
en een weloverwogen keuze te maken want helemaal
risicovrij is de behandeling niet. Minimum een week later
kunnen ze een tweede afspraak maken om te bepalen
wat we gaan doen. Ik hou de twee liever gescheiden.

Welk advies geeft u patiënten die een
behandeling wensen waarvan u denkt
dat ze overbodig is of indien u eerder een
andere behandeling nodig acht?
Ik probeer hen over te halen om naar hun gezicht als
geheel te kijken, en niet op één deel te focussen. Want
soms lijkt er een probleem te zijn, bijvoorbeeld ingevallen wangen, en de patiënt ziet alleen dat probleem maar
is er zich niet van bewust dat het gezicht in harmonie is.
Het opvullen van de wangen kan dan een onevenwicht
creëren met de rest van het gezicht. Dus moet ik hen
overtuigen van het globale beeld zoals anderen hun gezicht zien. Dat is soms de uitdaging.

Weet u hoeveel patiënten u al
heeft behandeld?

Hoe reageren de mensen meestal nadat
ze met een Belotero®-product werden
behandeld?
In het beste geval krijg ik een knuffel zodra de behandeling achter de rug is en ze het resultaat hebben gezien.
De mensen hebben uiteenlopende reacties. Er komen wel
eens emoties aan te pas, zeker als het om een litteken
gaat of iets met het verleden te maken heeft, of nog als
ze zichzelf vijf jaar jonger terugzien. Je hebt een band
met de patiënten. Ze vertrouwen je hun gezicht toe en
hun gezicht is alles, het bepaalt de manier waarop ze zich
sociaal gedragen. Ik ben mij heel sterk bewust van het
vertrouwen dat de mensen in mij stellen, en daarom spendeer ik ook veel tijd met hen. Ze willen een verandering in
hun gezicht en beroepen zich daarvoor op mijn expertise.
De arts zorgt voor advies en expertise maar de controle
van het resultaat moet in de handen liggen van de persoon die de behandeling krijgt.

Welke informatie over de injectietechniek
met Belotero® heeft u gekregen?
Er bestaan uitstekende handboeken over injectietechnieken. Ik heb van de firma heel specifieke en gedetailleerde
richtlijnen gekregen, dat is altijd een sterk punt van Merz
geweest. Ze zorgen voor voldoende medisch productspecialisten die specifieke injectietechnieken uitleggen.
Ik vind van alle firma’s het niveau van training en ondersteuning van Merz veruit het best. Ook de aanmoediging
van Merz om met de producten kennis te maken, viel in
de smaak. Het was een gezamenlijk traject, waarbij uitleg
over de producten werd gegeven, de reologie, hoe we de
producten moeten gebruiken en hoe we meer kunnen halen uit deze innoverende producten. We zijn samen met
anderen onderdeel van het launch proces.

Wat is de meest gemaakte fout die
een arts maakt?
Artsen willen altijd te snel zijn. Je moet eerst naar het
gezicht van de persoon kijken. Daarvoor moet je de tijd
nemen en nadenken. Ook de behandeling zelf vraagt tijd,
zeker als je ermee begint. Nadat je 80% van het product
hebt geïnjecteerd, stop dan, kijk even elders en dan terug naar de patiënt. Waar je de overige 20% injecteert,
moet je met zorg kiezen. Zo zal het resultaat beter zijn
dan wanneer je alles in een keer injecteert. Doe het ook
trager uit veiligheidsoverweging. Gun jezelf de tijd om na
te denken over elke stap die je zet zodat je doeltreffender
en veiliger werkt. Als je wat trager handelt, lever je veel
beter werk af.

Nee, maar het zijn er veel. Een collega had het onlangs
over 20.000 patiënten, maar ik weet het van mezelf
niet. In de 10 jaar dat ik een praktijk heb, zullen dat er in
elk geval heel veel zijn.

MEI 2016

Cg MAGAZINE

37

COSMETIC OR AESTHETIC?

Door

Tim Brown

MChir FRCS FRCS(Plast) FRACS DMCC

tim@timbrown.com.au

There is reluctance by many medical practitioners to use the word “cosmetic” when referring to appearance
enhancing medical and surgical procedures, instead reverting to the more acceptable “aesthetic” terminology.
At a recent plastic surgical meeting it was pointed out by one of the older (and quite possibly wiser) members, that whilst
“aesthetic” may be a word commonly used within our craft groups, it does not necessarily cross the path of the average
member of public seeking assistance in altering some aspect of their appearance. Despite this, a show of hands at
the meeting confirmed the membership’s preference for the term “aesthetic” over “cosmetic.”
Unfortunately by restricting ourselves to the term “aesthetic practice” rather than “cosmetic practice” we might very well
make ourselves incomprehensible to those in the lay public who we most wish to assist. There is an anxiety amongst some
plastic surgeons in particular to distinguish “what we do” from “those cosmetic surgeons,” who are, in some opinions,
not surgeons at all. Whilst understanding the need to emphasize a plastic surgical background or any particular skill set
as a potential unique selling point, language is surely concerned primarily with communication? The choice of a name
that obfuscates the message for the target audience would seem potentially to be a self-defeating home goal.
Apart from anything else, there is actually a semantic difference between the words “aesthetic” and “cosmetic,”
which perhaps the readership should dwell upon before deciding which side of the fence they wish to sit.
The Oxford English Dictionary has the following to say about “cosmetic” and “aesthetic.” 1

*Cosmetic, (adj.) Of surgery: improving or modifying the appearance. Of prosthetic devices: re-creating or imitating the normal appearance.
*Aesthetic, (adj.) Designating surgery or dentistry intended to restore or improve a person’s appearance; of or relating to such treatment.

WHAT’S

However, aesthetic judgment, skills, or assessment is a much broader
issue which merits teasing out a little before deciding whether we are
cosmetic or aesthetic practitioners. Aesthetics is the assessment and
judgment of beauty; it is a philosophy, in addition to a practical skill,
dependent on various and numerous personal, professional, and social
prejudices. These judgments rely on our unique abilities to discriminate
between sensory experiences and interpret them within our wider social
context. The eighteenth century philosopher Immanuel Kant said of man
“if, when he says that Canary-wine is agreeable, another corrects the
expression and reminds him that he ought to say: “It is agreeable to me,”
because “Everyone has his own taste (the taste of sense).” 2

IN A NA
In other words, beauty is in the eye of the beholder, and that eye is very
much dictated by what it has previously been exposed to. Presumably,
that is why we all find different partners attractive, and why we are
content to not all desire the same house, car and lifestyle. Within
injectable practice, we are often able to discern a colleague’s signature
lip line or toxin brow lift, which marks out their work from another. His
or her aesthetic may be different to ours, but within that practitioner’s
personal philosophy, it presumably represents the ideal.

38

Cg MAGAZINE

MEI 2016

However, “beauty” per se is a collective assessment, and for the work
to qualify as beautiful, there must be agreement from others (preferably patients), that it is truly attractive. As such, the interpretation of
beauty, whilst being a crowd based phenomenon, is conceptually of two
parts: aesthetics and taste. Aesthetics is the philosophical idea of beauty,
whereas taste is a cultural expression of approval of that beauty, which
can be influenced by class, cultural background, and education 3 rather
than intrinsic values. With the 2015 release of Spectre, the new offering
from the James Bond franchise, some practitioners might currently judge
an Aston Martin DB11 to be beautiful due to its desirability as a status
symbol or imagined associations with a tough, masculine covert world
of mystery so yearned for by the male psyche. Others however might
judge it to be offensive over consumption, environmental destruction,
or a symptom of male menopause. Consequently to judge the car
simply on the basis as an object of intrinsic beauty would be difficult,
if not impossible within Western culture.
Aesthetic judgments are frequently linked to emotions, and the physical reactions they engender. Who has not experienced elation or melancholy when listening to a particularly heart rending power ballad associated with our first thwarted love affair? These unconscious reactions
may even be part of the construct of what makes our judgment qualify
as “a judgment” about the inspirational nature of the tune. Similarly
suppression of otherwise normal sexual desire at the sight of a perfectly formed female or male when seen in a clinical context is a learned
response, and that allows us to function in a dispassionate manner.
According to David Hume, the Scottish philosopher and essayist,4
aesthetic judgments should extend beyond a sensory experience, and
should also be linked to the capacity for both emotional and intellectual
pleasure. Most practitioners experience this as a job well done at the
completion of a procedure, or the elevation in mood and satisfaction
we get when a patient is delighted with their improved appearance and
continues to attend for treatments. Both elements add to an aesthetic
appreciation of the work. Whilst I am sure that this is true for other
branches of medicine, appearance altering procedures are unique in
being able to cause an emotional change in the patient and surgeon
as a direct result of what has been done. However, by Hume’s
assessment, being an “aesthetic practitioner” is essentially a personal
thing; a value judgment made by an individual practitioner about the
effect that their intervention has on their psyche, and by extension,
those of their patients.
Another problem in assessing aesthetic judgments is how they are
unified across diverse objects or art forms. Sebastian Flyte, one of
the leading characters in Evelyn Waugh’s Brideshead Revisited, put
the problem very succinctly in saying “does anyone feel the same kind
of emotion for a butterfly or flower that they do for a cathedral
or a picture?”5

AME?

For our specialty, do we consider that certain
practitioners have good aesthetic judgment because
they “do a nice lip”? Or can that be extended to all of
their work? Part of the problem is the limited scope
of language, whereby two completely different
feelings experienced by two different people can be
represented by the same series of words. As soon
as we try and make our expression of aestheticality
formulaic, it immediately ceases to become an
aesthetic judgment by negating the emotional
content.
In defiance of this, the late Denis Dutton, Professor
of Art and Philosophy in Christchurch, New Zealand,
attempted to resolve this problem by identifying six
universal components of human aesthetics, which could
be used as a test for aesthetic surgery:6

1 An appreciation of technical artistic skills.
2 Pleasure for pleasures sake (non-utilitarian pleasure).
3 A style that satisfies agreed rules of composition.
4	Criticism to the extent that people engage in judging,
appreciating, and interpreting the results.
5	Imitation; generally within the world of surgery,
		 it is youth that we aim to imitate.
6	Special focus such that the work undertaken is
		 set aside from ordinary life and made a dramatic
		 focus of experience.
How does this discussion apply to the branch of
medicine which aims to alter and improve appearance?
Clearly the technical description “cosmetic” is
applicable to that which we do, as undoubtedly
it alters appearance for the better. However, as
practitioners involved in a multi-faceted endeavor,
our work undoubtedly qualifies as an aesthetic pursuit
under Dutton’s criteria, and in the manner that we
interact as a professional group.
Whilst I would therefore consider myself an “aesthetic
practitioner” within the broader philosophical context,
this is a personal statement of my “inner journey.”
However, as a practitioner who undertakes cosmetic
procedures or possibly for the sake of potential patient
clarity, “cosmetic practitioner” would seem to be a
more appropriate description.
Therefore, what’s in a name? You need to decide
for yourself.
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VERENIGINGSNIEUWS

DE NVCG HEEFT ONLANGS
DE VOLGENDE TWEE SPONSOREN
MOGEN VERWELKOMEN

SkinCeuticals

Onze missie is om de gezondheid van de huid te helpen verbeteren. Met dit doel
als leidraad, doen wij een simpele belofte: wij bieden geavanceerde huidverzorging
die wetenschappelijk wordt ondersteund. Jarenlang onderzoek naar huidkanker is
essentieel geweest in de doorbraken op het gebied van antioxidanten. De sterke
formules zijn geconcentreerd met pure actieve ingrediënten en hebben bewezen
optimaal in de huid te kunnen dringen.
Onze oorsprong ligt in de USA, maar inmiddels wordt de geavanceerde professionele
huidverzorging geadviseerd en gebruikt door dermatologen, esthetisch artsen en
huidexperts wereldwijd voor dagelijks gebruik en om klinische behandelingen te
ondersteunen. De producten worden ontwikkeld om tekenen van huidveroudering te
corrigeren, huidgezondheid te beschermen en toekomstige schade te voorkomen.
Internationaal werkt SkinCeuticals al bijna 20 jaar samen met artsen en huidexperts.
Vanaf nu ook in Nederland. Wij voorzien u graag van meer informatie over onze
producten, en de service en ondersteuning die wij bieden.

PronoKal

PronoKal is een gepersonaliseerde medische
methode voor gewichtsverlies.
In de eerste etappe wordt 80% van het
gewicht verloren door de combinatie van
PronoKal-producten en groenten (proteïnedieet), zo geraakt de patiënt in een gecontroleerde ketose. In de 2e etappe verliest de
patiënt de laatste 20% van zijn gewicht terwijl
er geleidelijk aan weer gewone voedingsmiddelen in het eetpatroon worden ingeschakeld.
Het lichaam ondergaat in deze etappe een
aantal veranderingen die tijd nodig hebben,
daarom is het uitermate belangrijk dat al de
fasen binnen deze etappe worden doorlopen.
De laatste etappe is deze van behoud, het doel
is het verloren gewicht te behouden d.m.v.
gezonde en evenwichtige voeding. De basis
van het succes van de PronoKal® Methode ligt
in de multidisciplinaire aanpak. Tijdens heel
het proces van het gewichtsverlies kan de
patiënt rekenen op een team van experten, de
arts, een team van diëtisten, een specialist in
lichaamsbeweging en een coach.
PronoKal
Contact: Kim Tampère, Management Assistant, diëtiste
Kim.T@pronokal.com - www.pronokal.com
Tel: 0032 (0)497/81.90.09

SkinCeuticals Benelux
Contact: Josien Kox, Brand Manager
Josien.kox@loreal.com
Tel: 0031 (0)6 20 60 83 78

DE VOLGENDE NIEUWE LEDEN HEBBEN ZICH ONLANGS
BIJ DE NVCG AANGESLOTEN
drs. Floor Claus

|

arts, woonplaats Amsterdam, werkzaam bij Esthetisch Centrum Amsterdam

drs. Monique Dikrama
drs. Michel Korrel
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|

|

arts, woonplaats Almere, werkzaam bij The Body Clinic

huisarts, woonplaats Den Haag, werkzaam bij Bergman Clinics
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CONGRESVERSLAG

Door drs. Camiel Zeijen, cosmetisch arts in opleiding

AMWC 2016
Dit jaar voor het eerst geen zon tijdens AMWC in Monaco, dat is toch even wennen.
AMWC heb ik na afgelopen edities toch altijd geassocieerd met lekker weer.
Even een mini-break tussen het werk door, dit jaar met dank aan Merz. Maar ondanks het
mindere weer blijft Monaco een feest om naartoe te gaan.

“Sowieso was dit jaar al anders dan anders.
Zouden we eerst ‘s ochtends vliegen van Brussel,
moesten we toen uitwijken naar Luik en kwamen
we pas ‘s avonds aan. Dag 1 voorbij.
Dag 2 was ik uitgenodigd door ZO Skin Health
voor hun eigen symposium. Omdat we in
Maastricht veel met ZO werken een mooie
kans dus om nog wat extra informatie en
nieuwigheden te vergaren. Wat een top bedrijf is
dat toch, alleen voor het beste gaan, no matter
what… Als AIO heb je natuurlijk geen keus met
welke producten je gaat werken, maar ik ben wat
dat betreft wel met de neus in de boter gevallen.
Iedere dag maak ik mensen heel blij met een
mooie huid, terwijl ze daar vaak in eerste instantie
niet eens voor komen.

Op dag drie dan toch nog enkele praatjes
van het congres zelf gezien. Veel over
nieuwe producten die met veel bombarie
worden aangekondigd. Bijvoorbeeld nieuwe
hyaluronzuren die zich, wat mij betreft, nog niet bewezen
hebben ten opzichte van de gevestigde orde.
Ik heb er zo mijn bedenkingen bij. Er zijn inmiddels meer dan 450 merken
en iedereen belooft gouden bergen van zijn eigen product. Ook bij de
live-demo’s moet ik af en toe even met de ogen knipperen. Hetzij van de
indrukwekkende resultaten, hetzij van de technieken die ik echt niet ga
gebruiken vanwege de risico’s. Conclusie na alles wat ik heb gehoord:
al met al doen we het zelf zo slecht nog niet. Wel hebben we weer
wat tools om volgende week weer wat puntjes op de i zetten.”
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2016 AGENDA NVCG
ZO Medical Basistraining dag 2

Mei

Juni

www.jc-imp.nl

11 mei

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

Meet & Greet Soprano ICE

12 mei

Breda

www.bloomedical.com

Meet & Greet Harmony XL

18 mei

Breda

www.bloomedical.com

ZO Medical Basistraining dag 1

23 mei

Veghel

www.jc-imp.nl

Workshop Ellansé (dermal filler)

23 mei

Zwolle

www.suremedical.nl

Privé training Stylage (max. 2 artsen)

24 mei

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

Body & Hair treatments

24 mei

Midden-West Nederland

www.skintechpharmagroup.nl

ZO Skin Health basistraining dag 2
30 mei
Veghel
			

www.jc-imp.nl

ZO Medical Basistraining dag 2

6 juni

Veghel

www.jc-imp.nl

Algemene Ledenvergadering NVCG

7 juni

Utrecht

www.nvcg.nl

Bijzondere indicaties

7 juni

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

Zo Symposium, dr. Zein Obagi,
Rick Woodin en Kris Kraneiss

9 juni

Amsterdam

www.jc-imp.nl

9 tm 11 juni

Berlijn

www.laseraestheticseurope2016.de

ZO skin Health basistraining dag 2

13 juni

Veghel

www.jc-imp.nl

Vsoft PDO training

15 juni

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

Skin boosters & RRS Eyes

16 juni

Midden-West Nederland

www.skintechpharmagroup.nl

Londen

www.euromedicom.com

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

Laser Europe 2016

Privé training Stylage (max. 2 artsen)

Overige

Veghel

Traangoot, wallen en lippen

FACE 2016 Londen

Juli

2 mei

16 tm 19 juni
21 juni

ZO Medical Masterclass
27 juni
Veghel
			

www.jc-imp.nl

ZO Medical basistraining dag 2

4 juli

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Skin Health basistraining dag 1

11 juli

Veghel

www.jc-imp.nl

13 september

Huizen

www.nvcg.nl

Utrecht

www.nvcg.nl

ALV
ALV + NVCG Congres

6 december

De agenda is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks altijd gebruik te hebben gemaakt van betrouwbare bronnen kan de redactie niet aansprakelijk
worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie.
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LIFT &
CONTOUR
Met natuurlijke
collageenstimulatie

De veelzĳdige, natuurlĳke ﬁller die uitermate geschikt
is voor liften, meer volume, contourcorrectie en verbetering van de huidkwaliteit. Uw patiënten zien onmiddelĳk resultaat en bĳ de meeste patiënten houdt
het langer dan een jaar aan. Radiesse® heeft een uitstekend veiligheidsproﬁel en is FDA goedgekeurd.
MERZ PHARMA BENELUX B.V.
Hoevestein 36 D, 4903 SC Oosterhout, Nederland, www.merzaesthetics.nl
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ÓÓK
VOOR MANNEN

V O L I F T
R E T O U C H

VISTABEL® is een geregistreerde handelsmerk van Allergan Inc. en is in Nederland geregistreerd als geneesmiddel op recept. Juvéderm® is een geregistreerd handelsmerk van Allergan Inc. en is in Nederland geregistreerd als
een medisch hulpmiddel. De integrale bijsluiter van VISTABEL® is te verkrijgen op http://tinyurl.com/agntoxins. Aanmaakdatum oktober 2015 NL/0074/2015
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