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Hoe cliché ook: samenwerken is belangrijk. In het cosmetisch
landschap wordt wel eens samen gewerkt, maar vooral veel gesproken
over samenwerking. Het prediken van samenwerking gaat in ons politieke umfeld helaas vaak gepaard met een lobby voor het eigen domein.
We maken ons er allemaal schuldig aan, hand in eigen boezem …
Wel zou ik graag een pleidooi houden en onze naasten oproepen om
de strijd tenminste enigszins chic te houden en het gesprek aan te gaan
alvorens met modder te gooien. “De naasten” van de cosmetisch arts
zijn vele beroepsgroepen, waaronder schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten, huisartsen, dermatologen, plastisch chirurgen, KNOartsen, oogartsen, kaakchirurgen, gynaecologen en tandartsen.
Zonder hier volledig te (kunnen) zijn is het wel zeker dat wij veel
raakvlakken en overlap hebben met diverse specialismen. En daar gaat
dan de strijd over. Dit geldt overigens voor het gehele medisch spectrum. Waar de orthopeden, plastisch chirurgen en algemeen chirurgen
ruzie maken over het “eigendom” van de handchirurgie maken gynaecologen en verloskundigen ruzie over de verloskunde, tandartsen en
mondhygiënisten over het vullen van gaatjes, huidtherapeuten en
schoonheidsspecialisten over Laser en IPL, en cosmetisch artsen,
dermatologen en plastisch chirurgen over “kleine” chirurgie.
Elk specialisme heeft ongetwijfeld een duidelijk gevoel bij de eigen
kernkwaliteiten. Daar is veelal geen onenigheid over. Als men eerlijk
zou zijn over de raakvlakken en overlap met andere specialismen
zou dat helpen om samen te werken. Zo lang wij daar allemaal om
heen draaien en claimen expert te zijn in “alles” worden de oorlogen
niet overwonnen. Dit is “klein” denken en daar zouden we ons als
wetenschappelijk hoog opgeleide hoogstandjes toch te goed voor
moeten voelen. Wij kunnen beter en zijn aan onze stand verplicht
om te streven naar het hoogst haalbare. En omdat wij zo veel weten
weten we ook wat we niet weten. Aanschouw het politieke umfeld
als iemand die er boven staat. Wie weet is het echt leuk om samen
te werken en brengt samenwerking ons echt “hoger op”.
dr. Catharina Meijer, voorzitter NVCG
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Door dr. Frank van den Hoven, orthodontist TopOrtho Maastricht,
klinisch directeur TopOrtho Nederland in samenwerking
met drs. Pascal Meijer, cosmetisch arts

ESTHETISCH

SA M E N W E R K I N G T USS E N COS M E T I SC H A R TS E N E N

EEN GOED TOEKOM
Samenvatting
Naar aanleiding van het artikel ”Lips hot or not” in de decemberuitgave 2015 van drs. Pascal Meijer, co-auteur van dit artikel,
om ideale proporties van de dikte en projectie van de lippen met
een natuurlijke uitstraling te krijgen, rees de vraag wat te doen
bij patiënten met een sterke afwijking. Kan de orthodontist
hier hulp bij bieden?

De lippen zijn het frame van de lach. De vorm en het
volume van de lippen hebben een grote invloed op
de mate waarop tanden en tandvlees zichtbaar zijn
tijdens het lachen, praten, eten en in rust. Een attractieve lach wordt mede bepaald door de mate waarin
de bovenlip in rust de boventanden laat zien, maar
ook tijdens lachen een geringe mate van tandvlees
zichtbaar maakt. De onderlip volgt de contour van
de ondertanden, waarbij er geen tot geringe ruimte is
tussen de tanden en de lippen. Door het ouder worden wordt minder tandvlees zichtbaar door enerzijds
terugtrekkend tandvlees en anderzijds verminderde
elasticiteit en spanning van de lippen.

GROTE UITDAGING

O

rthodontische behandeling kan op verschillende manieren significant de levenskwaliteit van een patiënt
verbeteren. Een mooie esthetische lach, een bijzonder aspect van de faciale esthetiek, wordt gevormd
door de lippen, tanden en de gingiva, waarbij deze
elkaar beïnvloeden. Alhoewel faciale esthetiek, en
in het bijzonder de esthetiek van de lach, beoordeeld
worden door de tijdsgeest en cultuur, kan de meest
charmante lach niet esthetisch zijn als een van die
componenten niet een gezond aspect weerspiegelt in
zijn vorm, kleur, contour en textuur.

In het verleden had de orthodontie voornamelijk tot
doel om de mondgezondheid, in de vorm van tandscheefstand en afwijkende kaakstanden, te corrigeren
en te optimaliseren. De hedendaagse orthodontist
staat echter voor een grotere uitdaging.
Sarver en Ackerman beschrijven dat bij behandeling
van de lach orthodontisten voor een tweevoudige
opgave geplaatst worden. Enerzijds moeten tijdens
het stellen van de diagnose en het daarop afgestemde
behandelplan rekening gehouden worden met specifiek orthodontische problemen, maar ook moeten
de positieve aspecten van de lach behouden blijven
terwijl de correctie behoevende aspecten van de lach
verbeterd worden. Anderzijds moet er een gevisualiseerde behandelstrategie gemaakt worden voor de
belangrijkste behandelvraag van de patiënt. Hierbij
is het van belang dat de totale behandelaanpak niet
alleen naar een bepaald onderdeel, zoals vergrote
overbeet, gekeken wordt maar ook naar faciale balans
en esthetiek van de lach. Dit kan om een multi-disciplinaire aanpak vragen. Hiervoor evalueert de
orthodontist de patiënt en face, en profiel en in een
schuinaanzicht zowel in rust als dynamisch, maar ook
met een vierde belangrijke dimensie namelijk de tijd.

“Orthodontie en anti-aging behand
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O R T H O D O N T I ST E N

STPERSPECTIEF

De orthodontist moet de groei en ontwikkeling van
het gezicht en de lach betreffende het skelettale
deel begrijpen, ook in combinatie met de groei, rijping
en veroudering van de weke delen.
De orthodontist is daarom wellicht de professional
bij uitstek die invloed kan uitoefenen op faciale uitstraling van jongeren en kan bepalen hoe deze er dan
voor de rest van hun leven zullen uitzien.
In bijna alle zachte weefsel verhoudingen van het
gezicht speelt de positie van het onderliggende
harde weefsel een primaire factor op de morfologie
van het bedekkende zachte weefsel. Bij lippen zijn
het vooral de tanden. De groei van het gezicht is een
enorm complex proces met skelettale, dentale en
zachte weefselfactoren, waarbij zowel genetische
alsook omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen
bij de definitieve vormgeving van het gezicht.
Samengevat kunnen we zeggen dat het profiel van
het gezicht voor een groot deel bepaald wordt door
de prominentie van neus, kin en lippen. Het is daarom
van belang dat de orthodontist kennis heeft van de
veranderingen frontaal en profiel van het gezicht
tijdens, groei, rijping en veroudering.

GROEI VAN DE LIPPEN
Betreffende de lippen zijn er onderzoeken waaruit
blijkt dat de verticale groei bij meisjes bij de bovenlip
op 14 jarige leeftijd en de onderlip met 16 jaar afvlakt.

deling van de lach”

Bij jongens vlakt de groei voor zowel de bovenals onderlip met 18 jaar af, maar is nog niet afgerond op die leeftijd. Buiten het feit dat de groei
bij jongens langer aanhoudt is ook de relatieve
groei meer.
De dikte van de lippen, gemeten ter hoogte van
het vermiljoen punt, neemt bij meisjes toe tot
hun 14e en bij jongens tot hun 16e jaar. Na het 16e
jaar worden de lippen bij beiden weer dunner. De
onderlip groeit horizontaal bij beiden tot 15-jarige
leeftijd. Dit betekent dat de orthodontist voorzichtig moet zijn met extracties van kiezen, vooral
bij meisjes met een vlak tot concaaf profiel, maar
ook bij jongens omdat daar de neus proportioneel
harder groeit dan de lippen en daardoor de dikte
van de lippen relatief afneemt ten opzichte van
de neus. Globaal gezegd groeien de neus en kin
relatief en langer door bij jongens dan bij meisjes.
Ook bij de orthodontische behandeling op jonge
leeftijd, met de intentie het op de juiste positie
plaatsen van de voortanden, kan het op oudere
leeftijd blijken dat deze toch te ver geretraheerd
zijn met gevolgen voor de lippen. Daarom is
het van belang dat de orthodontist ook met de
verschillen tussen de groei van neus, kin en lippen
rekening houdt voor wat betreft zijn definitieve
planning. De positie van de bovenste voortanden
spelen hierbij een belangrijk rol.
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VEROUDEREN GEZICHT

Voorbeeld is een jongeman van 14 jaar die na
orthodontische behandeling ontevreden is over de
zichtbaarheid van zijn tanden.
Oorzaak is een concaaf gezichtstype waarbij 4 kiezen getrokken zijn om de tanden recht te zetten.
Hierbij is onvoldoende rekening gehouden met de
ontwikkeling van het gezicht in de tijd, met name de
groei van de neus en de kin, maar ook het effect van
de voortanden die meer naar retraal gaan waardoor
de lippen minder ondersteuning hebben en de tanden meer bedekken.

Voor orthontische behandeling

Na orthodontische behandeling

Oplossing: opnieuw orthodontische behandeling
met heropenen van extractieruimtes.

Dankzij hernieuwde orthodontische behandeling:
meer exposure van de tanden bij praten en lachen,
vollere lippen, ondanks toegenomen groei neus en
kin beter profiel: esthetische lijn.
Nu ondersteunen de tanden de lippen waardoor in de
toekomst een jeugdige lach langer behouden blijft.

Er is de laatste jaren een enorme toename in vraag
naar orthodontie voor volwassenen, op dit moment
zijn het wel tot 30% van de orthodontische behandelingen.
Het gezicht veroudert gedurende ons leven. Het is
van belang dat de orthodontist ook de volwassen
patiënt erop wijst dat de voorgenomen orthodontische behandelingen geen toegenomen veroudering
van het gezicht tot gevolg mag hebben zoals afname
van de hoogte van het onderste gedeelte van het
gezicht, vermindering van de projectie van de lippen,
minder zichtbaar worden van de boventanden, of
versterking van de nasolabiale plooien.
Uit onderzoek blijkt dat bij mannen tijdens het verouderen het profiel rechter wordt en de lippen meer
retrusief. De neus wordt in alle dimensies groter.
Het zachte weefsel van het gelaat neemt in dikte af.
De bovenlip wordt dikker en de onderlip iets dunner.
Bij vrouwen wordt het profiel niet rechter en
de lippen niet meer retrusief. De neus neemt in
al zijn afmetingen toe. Er is een afname in dikte van de zachte weefsels van het gelaat. De
dikte van de bovenlip neemt af en dikte van de
onderlip neemt iets toe, identiek aan de mannen. Na het 45e jaar wordt bij beide geslachten
de neus prominenter en zakt iets naar caudaal.
De lippen worden dunner en zakken ook.
De bovenlip zakt uit en roteert naar achteren,
weg van de basis van de neus. Het dunner
worden van de lip wordt niet zozeer door de
dikte van de lippen bepaald, maar meer door
de positie. Daardoor is er in de rustpositie van
de bovenlip ook minder van de boventanden
te zien. Het aantal verticale musculaire vezels
van de bovenlip worden minder en frontaal
gezien vlakken de M en W vormen van de boven- en onderlippen af tot bijna rechte lijnen.
Met het ouder worden zijn er ook veranderingen van de nasolabiale plooien door minder
prominente lippen en neerwaartse neiging
van de neuspunt.
Door veranderingen van harde en zachte
weefsels wordt de nasolabiale hoek kleiner.
De boventanden staan in een steilere positie
en de ondertanden bij vrouwen zijn meer geprotrudeerd. De veroudering van de periorale
regio wordt gekenmerkt door versterkte
neuslippenplooien, een kleinere neuslippenhoek (kleiner dan 90 graden), smallere lippen, een
afdalende neuspunt en een toegenomen prominentie
van de kin die richting de neuspunt neigt.

WELKE INVLOED HEEFT DE
ORTHODONTIST OP DE VEROUDERING
VAN HET GEZICHT?
Hier is nog weinig evidence based onderzoek over beschikbaar. Maar wel over de invloed bij orthodontisch
behandelde patiënten op dentale en bedekkende
weefsels. Bij de dikte van lippen en lipspanning blijkt
dat zowel bij mannen als vrouwen er een relatie
bestaat tussen botveranderingen en veranderingen
van zachte weefsels. De grootste veranderingen waren te zien bij personen met dunne lippen in tegenstelling tot personen met dikke lippen, waar weinig
verandering te zien was.
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Er was ook correlatie tussen verandering in de positie van de voortanden en de vermilion border bij
zowel mannen als vrouwen. Er was vooral een sterke
correlatie bij patiënten met een hoge lipspanning en
in mindere mate bij een lage lipspanning. Deze veranderingen zijn dan ontstaan doordat de tanden
naar achteren zijn geplaatst. Over het algemeen kun
je zeggen dat dunne lippen sterker reageren
op het retraheren van tanden dan dikke lippen.
Het zijn juist de patiënten met dunne lippen die
bij de cosmetisch arts komen.
Ik ben ervan overtuigd, en neem het ook waar tijdens de behandelingen, dat de orthodontist juist
in deze gevallen een grote bijdrage kan leveren in
faciale verjonging, vooral in het periorale gebied.
Door de tanden in de juiste positie te plaatsen in
voorwaartse positie, maar ook in de breedte en de
hoogte, worden de faciale structuren weer beter
door harde weefsels ondersteund. Hierdoor ontstaat
een meer jeugdige uitstraling. Door enerzijds meer
van de tanden en gingiva te laten zien, maar anderzijds ook door het verbreden van de tandenboog
(met kleinere black triangels, gevormd door zijkant
van de tanden en de mondhoeken) en het verhogen
van de beet, komen neuspunt en kin weer verder
van elkaar af. Concaviteit wordt verkleind, esthetische lijn en nasolabiale hoek mogelijk vergroot. De
tandarts kan de tandvorm herstellen en kleur lichter
maken. Indien de cosmetisch arts de lippen opvult
waardoor ook de lipspanning weer toeneemt zal
deze behandeling heel natuurlijk overkomen. In zeer
extreme gevallen kunnen in samenwerking met de
kaakchirurg nog betere resultaten bereikt worden.

Voorbeeld een man van 56 jaar met zeer veel ruimtegebrek in boven- en onderkaak. Hij mist een kleine
snijtand- en heeft een lage lachlijn waardoor minder
tanden zichtbaar zijn.

Voor de behandeling

Na orthodontische behandeling en plaatsen van een
implantaat met kroon voor zijn missende snijtand, is
er veel meer tandweefsel zichtbaar, de lachlijn is hoger, de tandboog is verbreed (kleinere black-triangles)
en en profiel is de esthetische lijn lichtjes verbeterd.
Maar hij heeft vooral veel meer zelfvertrouwen gekregen, durft voluit te lachen en is hierdoor wel
10 jaar jonger geworden.

Voor de behandeling

Na de behandeling

Samengevat kunnen we zeggen dat de contouren
van het gezicht en de lippen gebaseerd zijn op
hoofdzakelijk 2 elementen:
A. Zacht weefsel (inclusief vet en spieren)
B. Hard weefsel (jukbeenderen, kaken, tanden)

De uiteindelijke expressie hiervan komt tot stand door
endogene (erfelijke) en exogene (omgevings)factoren
De expressie van de lach, waar de lippen als een frame de
tanden en de gingiva omsluiten, wordt beinvloed
door esthetiek van:
A. Lippen (vorm en spanning)
B. Tanden (positie, vorm en kleur)
C. Gingiva (positie, vorm en kleur)

Tijdens de groei en ontwikkeling van de jeugdige
patiënt is het van belang deze zo positief mogelijk te
beïnvloeden door eventueel functie, vorm en esthetiek te verbeteren, zodat ook bij het ouder worden
een optimale faciale balans aanwezig blijft. De functie en vorm van zacht weefsel en tandstructuren zijn
immers het hele leven aan verandering onderhevig.
Door een multi-disciplinaire aanpak kan ook bij de
oudere patiënt een enorme winst behaald worden in
het rejuveneren van het gezicht en de lach door alle
aspecten afzonderlijk te beoordelen en zowel het
zachte weefsel van het gezicht als de botstructuren
te beoordelen en eventueel te corrigeren en optimaliseren. Het is een win-win situatie voor de patiënt
maar ook voor de behandelaren, omdat het resultaat
een meer synergistisch effect zal hebben. Samenwerking tussen cosmetisch artsen en orthodontisten
heeft dus een goed toekomstperspectief.

Na de behandeling
SEPTEMBER 2016
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Door drs. Franca van der Smit, cosmetisch, orthomoleculair en anti-aging arts

ESTHETISCH

Multidisciplinaire zorg voor de esthetische patiënt
Interview met Erik-Jan Muts, tandarts MSc, over raakvlakken in de esthetische zorg

Erik-Jan Muts (RUG, 2013) werkt momenteel
in de familiepraktijk MP3 Tandartsen
te Apeldoorn. Hij geeft regelmatig lezingen
en schrijft voor tandheelkundige vakbladen.
Erik-Jan is bestuurslid van de Dutch Academy
of Esthetic Dentistry (DAED) en zit in de
Raad van Raadgevers voor de Associatie
Nederlandse Tandartsen (ANT).

Functie en aandachtsgebieden van de specialist
Tandarts met specialisatie in reconstructieve en esthetische tandheelkunde.
Ik houd me met name bezig met het herstellen van afgesleten tanden en kiezen (dentitie).
Om de juiste vorm, stand en/of positie te kunnen bepalen is uitgebreide kennis
van esthetiek noodzakelijk.
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Welke esthetische behandelingen voert
u uit in het periorale gebied?
Ik herstel of verbeter de vorm, stand en/
of positie van tanden en kiezen, waarbij de
functie en de esthetiek van de weke delen
belangrijke richtlijnen zijn om de behandeling te kunnen plannen. Kennis van esthetische parameters is hierbij van het grootste
belang. In een flink aantal gevallen zijn ook
aanpassingen van weke delen nodig, zoals
het tandvlees of juist de zichtbaarheid
daarvan.

Op welke manier kunnen injectables
(botuline toxine en fillers) en behandelingen die u verricht elkaar versterken?
Soms is (ingrijpende) chirurgie nodig om een
gummy smile te kunnen behandelen. In een
aantal gevallen kan botuline toxine dan een
goed alternatief zijn, zodat in het geval van
een hypermobiele bovenlip deze minder
wordt opgetrokken en er minder tandvlees
zichtbaar is tijdens het lachen.
Wanneer er te weinig tandvlees aanwezig
is tussen twee tanden (zgn. ‘black triangle’)
kunnen fillers een uitkomst bieden om het
tandvlees stap voor stap iets in volume te
doen toenemen.
Bij klachten aan het kaakgewricht (TMD:
temporomandibulaire dysfunctie) kan in
sommige gevallen botuline toxine worden
gebruikt en ook om de intensiteit van het
knarsen (een van de oorzaken dat tanden
en kiezen slijten) te verminderen kan botuline toxine goed werken.
Daarnaast kan het opvullen van de lippen
een enorme boost geven aan het tandheelkundige werk.

Kunt u een voorbeeld (of meerdere) noemen van behandelindicaties waarbij behandelopties vanuit meerdere vakgebieden
elkaar kunnen aanvullen?
Zijn er behandelvragen waar u mee geconfronteerd wordt, waar u niets mee kunt en
die u zou willen doorverwijzen naar een
cosmetisch arts?
Met name behandelvragen aangaande
uitgebreide huidverbetering. Er zijn in
Nederland een behoorlijk aantal tandartsen
die injectables toepassen in hun praktijk.
Ik ben daar één van en ik gebruik de injectables met name als aanvulling op mijn
behandelingen. Wanneer behandelvragen
zich verder uitbreiden en/of zich richten op
uitgebreide huidverbetering zou ik graag
de hulp van een cosmetisch arts in willen
schakelen. Mijn corebusiness blijft tandheelkunde.

Zijn er indicaties die u graag
doorgestuurd zou krijgen vanuit de
cosmetisch arts?
Wanneer botuline toxine gebruikt wordt
voor het verminderen van enkele sympto-

men van TMD of bruxisme (zoals hoofdpijn,
stijve spieren en afgesleten tanden) dient
naar mijn mening altijd eerst een tandarts
met expertise op dat deelgebied geconsulteerd te worden. Het is erg onverstandig om
alleen de symptomen te behandelen zonder
kennis genomen te hebben van mogelijke
oorzaken en de gevolgschade nauwkeurig
in kaart te hebben gebracht. Ook voor de
behandeling van een gummy smile moet
naar mijn mening eerst een uitgebreid tandheelkundig onderzoek plaatsvinden om
een juiste diagnose en behandelplanning
op te kunnen stellen. Vanuit daar kan dan
uiteindelijk besloten worden om injectables
toe te passen.
Deze toepassingen vallen naar mijn mening
echt onder de vakbekwaamheid van een
tandarts (specialist).

Op het moment is een discussie gaande
over welke artsen de cosmetische
behandelingen uit zouden moeten voeren.
Welke indicaties behandelt u?
De eerder besproken indicaties (TMD,
bruxisme, gummy smile en tandvlees) en
afhangende mondhoeken, neus-lippenplooi,
mimiekrimpels en volume geven aan wangen
of lippen behandel ik in de praktijk. Eigenlijk
alleen maar eenvoudige situaties, omdat ik
uitgebreid vorm- en volumeherstel graag
overlaat aan de cosmetisch arts.

Welke indicaties horen uws inziens bij de
tandarts en welke bij de cosmetisch arts?
Als reconstructief tandarts behandel ik patiënten vaak aan de hand van een uitgebreid
plan. Een dergelijke behandelplanning voorziet in een stappenplan naar een gezonde,
functionele en esthetisch fraaie dentitie.
Om zoiets te kunnen bereiken is kennis en
kunde nodig vanuit verschillende expertise
gebieden binnen de tandheelkunde. Ik werk
daarvoor bijvoorbeeld nauw samen met
o.a. een orthodontist en een parodontoloog. Ik zie injectables ook als een expertise
binnen de tandheelkunde waarmee ik mijn
behandelresultaten soms nog verder kan
verbeteren. Om die verbetering te kunnen
halen is uitgebreide tandheelkundige kennis
nodig. Mijns inziens hoort behandeling van
bruxisme, TMD, gummy smile en tandvlees
absoluut thuis bij de tandarts. Hiervoor is
specifiek tandheelkundige kennis nodig. De
overige toepassingen van injectables in het
periorale gebied kunnen door zowel een
tandarts als een cosmetisch arts uitgevoerd
worden. Waarbij ik denk dat het verschil met
name zit in de behandelvraag van de patiënt. Een vraag naar uitgebreide behandeling
is waarschijnlijk beter op zijn plek bij een
cosmetisch arts.
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Bent u op de hoogte van het feit dat het
ministerie van VWS bezig is met de afbakening van de cosmetische behandelingen? Dat
deze mogelijk in de toekomst alleen door
cosmetisch artsen uitgevoerd mogen worden?
Ja, de meeste tandartsen die injectables
toepassen zijn hiervan op de hoogte denk
ik. De NVDFE (De Nederlandse Vereniging
voor Dento Faciale Esthetiek) doet haar
best en boekt zeer veel progressie. Ik ga
ervan uit dat het zo ver niet gaat komen en
zie meer in een samenwerking. Overigens
komt het bovengenoemde hokjes-denken
de zorg voor de patiënt in ieder geval niet
ten goede.
Zoals eerder aangegeven zijn veel van de
plekken waar geïnjecteerd wordt, plekken
waar tandartsen regelmatig injecteren.
Tevens gebruiken we soms een filler voor
het opvullen van tandvlees. Het is voor
mij in ieder geval volkomen logisch dat
het in mijn pakket zit!

Wat is uw visie op de samenwerking tussen
cosmetisch artsen en specialisten uit uw
vakgebied? Heeft u meer behoefte aan
samenwerking?
Ik denk dat samenwerking tussen tandartsen en cosmetisch artsen zeer vruchtbaar
kan zijn. Als tandartsen zien we onze
patiënten (met name gezonde patiënten)
met meer regelmaat dan welke zorgverlener dan ook. De tandarts kan (indien op de
hoogte van de mogelijkheden) een zorgvraag makkelijk onderscheppen. Indien een
tandarts zelf geen injectables toepast is
doorverwijzing een logisch vervolg. Indien
de tandarts wel zelf injectables toepast
zijn er de uitgebreidere behandelingen
die doorverwezen kunnen worden.

Heeft u nog suggesties voor een betere
samenwerking in de toekomst?
Samenwerking in de toekomst is essentieel om een zo goed en compleet mogelijk
behandelplan voor de patiënt op te kunnen
stellen. Voor een succesvolle samenwerking is voor beide partijen kennis op zowel tandheelkundig als cosmetisch gebied
in de periorale zone van groot belang.
De kennis over cosmetische mogelijkheden
onder de tandartsen in het algemeen lijkt
momenteel onvoldoende om een goede
samenwerking tot stand te brengen.
Aan de andere kant is er bij de cosmetisch
arts te weinig kennis over de tandheelkunde en het werkgebied van de tandarts.
Aan dit kennis tekort wordt overigens
door de tandartsen wel gewerkt; de behandelmogelijkheden met injectables maken
steeds vaker onderdeel uit van de tandheelkundige nascholingsprogramma’s.
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ESTHETISCH

Door drs. Marsha Wichers, cosmetisch arts

Multidisciplinaire zorg voor de esthetische patiënt
Interview met Rutger Schepers, Kaakchirurg, over raakvlakken in de esthetische zorg

Aangezichtschirurgie maakt onderdeel uit
van het vakgebied ‘Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie’. De afgelopen 10 jaar
is de esthetische aangezichtschirurgie binnen
dit vakgebied duidelijk doorontwikkeld. Dit is
ook het beleid van onze beroepsvereniging
(NVMKA). Ruim een kwart van de MKAchirurgen heeft zich inmiddels door middel
van een meerjarige opleiding geschoold
in dit aandachtgebied of is een dergelijke
scholing aan het afronden. Naast de algemene
MKA-chirurgie worden dus ook esthetisch
chirurgische correcties in het aangezicht als
solitaire verrichting of aanvullend aan andere
MKA-chirurgische ingrepen uitgevoerd.

Functie en aandachtsgebieden van de specialist
Ik ben als staflid verbonden aan de afdeling MKA-chirurgie van het UMCG
en tevens parttime als MKA-chirurg werkzaam in de maatschap van het
Martini ziekenhuis te Groningen. Hiernaast voer ik een zelfstandige praktijk,
Gezichtsverjonging Groningen, welke is gericht op injectable behandelingen in het aangezicht.
Mijn belangrijkste aandachtsgebieden zijn orthognatische chirurgie (kaakosteotomieën),
schisischirurgie en esthetische aangezichtschirurgie.

Welke esthetische behandelingen
voert u uit?
Als esthetische ingrepen voer ik met name
ooglidcorrecties, wenkbrauw-/voorhoofds-/
facelifts en lipofilling behandelingen uit.
Enerzijds betreft dit patiënten met een zuiver esthetische hulpvraag, maar anderzijds
ook patiënten uit bijzondere zorggroepen.
Hierbij moet men bijvoorbeeld denken aan
patiënten met hoofd-halsdeformiteiten na
aangezichtstrauma of na oncologische behandelingen bij wie wij o.a. door middel van
bovengenoemde behandelingen de esthetiek
verbeteren en de stigmata van de ziekte/behandeling proberen te verminderen.

Op welke manier kunnen injectables
(Botox® en fillers) en behandelingen die u
verricht elkaar versterken?
Ik pas regelmatig injectables toe als voorbehandeling of in combinatie met een chirurgische correctie. Hierbij valt te denken aan
patiënten die een ooglidcorrectie ondergaan
waarbij ik aanvullend hyaluronzuur toepas
in het peri-orbitale gebied om skeletinisatie
en volumevermindering te corrigeren. Ook
bij patiënten met een oogschaalprothese
i.v.m. een congenitale oogafwijking of na
een oogtrauma pas ik soms injectables toe.
Problemen die zich bij deze patiënten kunnen
voordoen zijn hollowing in de bovenooglidregio, ptosis van het bovenooglid en/of
het uitzakken van het onderooglid. Dit kan
gepaard gaan met retentieverlies van de
oogschaalprothese en ectropion of entropion
van het onderooglid. Naast ptosiscorrectie,
laterale cantopexie, ectropion of entropion
correctie is het toepassen van hyaluronzuur een zeer waardevolle manier om de
hollowing te verminderen en meer contour
en/of ondersteuning in de infra-orbitale
regio te genereren. Dit leidt tot een betere
esthetiek en minder kans op het snel losraken
van de schaalprothese. Ook bij oncologisch
behandelde patiënten pas ik soms hyaluronzuur toe om bijvoorbeeld een incompetente
lipseal t.g.v. radiotherapie te verbeteren door
het volumedefect aan te vullen. Hiermee kun
je als het ware met de patiënt testen wat de
toegevoegde waarde is van volume verbetering in de lip, wetende dat de spierfunctie
niet zal verbeteren. Dit helpt de patiënt om
een afweging te maken of een behandeling
met lipofilling de moeite waard kan zijn.
botuline toxine wordt gebruikt als diagnosticum bij patiënten met chronische aangezichtspijn. Ook wordt het soms gebruikt bij
patiënten met een gummy smile en verticale
maxillaire hyperplasie die twijfelen of ze een
bovenkaaksosteotomie met impactie willen
ondergaan. Door de gummy smile te behandelen met Botox® kan dit de patiënt helpen in
de beslissing met betrekking tot
de osteotomie.

Kunt u een voorbeeld (of meerdere)
noemen van behandelindicaties waarbij
behandelopties vanuit meerdere
vakgebieden elkaar kunnen aanvullen?
Zijn er behandelvragen waar u mee geconfronteerd wordt, waar u niets mee kunt en
die u zou willen doorverwijzen naar een
cosmetisch arts?
Een gedeelte van de patiënten die zich
storen aan jowling of volumeverlies in het
gezicht hebben ook duidelijke verschijnselen
van huidveroudering of een slechte huidconditie. Met deze patiënten wordt dit aspect
van gezichtsveroudering besproken en volgt
desgewenst verwijzing naar een cosmetisch
arts of huidtherapeut. Afhankelijk van de
indicatie en de wensen van de patiënt kan
worden volstaan met die verwijzing voor
huidbehandeling of kan een chirurgische
correctie zoals een facelift, meestal gecombineerd met lipofilling, worden gevolgd door
een verwijzing voor een huidbehandeling
met een chemische peeling, laser, etc.

Zijn er indicaties die u graag doorgestuurd
zou krijgen vanuit de cosmetisch arts?
Binnen de MKA-chirurgie is, door naast een
medische vooropleiding ook een volledige tandheelkundige vooropleiding, veel
kennis aanwezig over het aangezichtsskelet, de weke delen en de dentitie welke in
belangrijke mate de vorm van het aangezicht bepalen. Wanneer er sprake is van
een skelettale afwijking, zoals een terugliggende onderkaak met een overbeet of een
onderontwikkeld middengezicht, dan valt
een dergelijke afwijking in enige mate te camoufleren d.m.v. injectable behandelingen.
Het zou echter goed zijn om patiënten met
een afwijking op dit gebied eerst te verwijzen naar de MKA-chirurg om informatie in te
winnen over skelettale behandelmogelijkheden, al dan niet gecombineerd met bijvoorbeeld lipofilling/fillerbehandeling. Er kan
dan samen met de cosmetisch arts worden
behandeld om tot een optimale resultaat
te komen voor de patiënt. Ook is binnen
de MKA-chirurgie veel expertise aanwezig
over afwijkingen en pijnklachten van het
temporomandibulaire gewricht en de kauwmusculatuur, waarbij massterhypertrofie
een gevolg kan zijn van chronische overbelasting van dit complex. Alvorens Botox® te
gebruiken om de hyperplasie te behandelen
valt het zeker aan te bevelen hierbij meer
expertise in te winnen om aan de oorzaak te
werken die in bruxisme gelegen kan zijn.
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Wat is uw visie op de samenwerking tussen
cosmetisch artsen en specialisten uit uw
vakgebied? Heeft u meer behoefte aan
samenwerking?
Samenwerking is wat mij betreft erg belangrijk om optimale zorg te bieden voor
patiënten. Als MKA-chirurgen zijn wij dit
binnen diverse aandachtsgebieden ook gewend. Ik ben een groot voorstander van samenwerking op basis van gelijkwaardigheid
waarbij kennis en kunde worden gedeeld en
de samenwerkingspartners samen kritisch
zijn op het eindresultaat. In ons vakgebied,
het aangezicht, zijn vele disciplines actief
waarbij behandelingen elkaar zowel kunnen
aanvullen als overlappen. Iedere discipline heeft hierin een waardevolle inbreng
en heeft haar eigen specialistische sterke
kanten. Een multidisciplinaire indicatiestelling en behandeling geeft daarom de beste
kansen voor patiënten op een optimaal
resultaat.

Heeft u nog suggesties voor een betere
samenwerking in de toekomst?
Ik ben voorstander van een multidisciplinair
esthetisch aangezichtsspreekuur waar patiënten met een complex probleem of een
complexe hulpvraag gezamenlijk worden
gezien en waarbij gezamenlijk een behandelplan wordt gemaakt. We kunnen hierbij
leren van andere multidisciplinaire zorg zoals de hoofd-hals oncologie waarbinnen de
voordelen van gezamenlijkheid zich reeds
bewezen hebben.
Ik hoop dat er in de toekomst minder energie wordt verspild aan domeindiscussies en
meer energie wordt gestoken in multidisciplinair samenwerken ten behoeve van
hoogwaardige esthetische patiëntenzorg.
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Een andere kijk op gezondheid

Voeding en gezond
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Tegen een achtergrond waarin welvaart-gerelateerde aandoeningen
nog altijd groeiende zijn, wordt preventie en behoud van gezondheid
in de medische wereld thans gezien als een van de speerpunten
om de effectiviteit en kwaliteit van zorg te verbeteren.
Dat was eens wel anders. Er vindt een verschuiving plaats van curatief
naar preventief en leefstijl speelt daarbinnen een belangrijke rol.
Waar hierbinnen tot dusver de nadruk lag op fysieke activiteit
- voeding was altijd een ondergeschoven kindje - gaat meer en meer
de interesse uit naar de “kracht van voeding”. In de tweede helft
van de 20e eeuw is de voedingsleer dan ook uitgegroeid tot een
volwaardig en complex vakgebied. Tot op moleculair niveau trachten
wij te ontrafelen hoe een ogenschijnlijk basale handeling in ons bestaan,
genaamd “eten”, op complexe wijze een fundamentele rol kan spelen
in behoud van gezondheid en preventie van ziekte, waarbij
elke keer een ander sentiment de boventoon voert.
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Door dr. Samefko Ludidi in samenwerking

GEZONDHEID

met drs. Pascal Meijer, cosmetisch arts

dheid

Over dr. Ludidi
dr. Samefko Ludidi studeerde Metabolisme &
Voeding aan de Universiteit van Maastricht.
Hij promoveerde aldaar bij de afdeling
Gastro-enterologie op klinische en pathofysiologische
aspecten van het prikkelbare darm syndroom.
In 2014 opende hij zijn praktijk als gezondheidsadviseur, waarbij hij inzet op gezondheidsbevordering
middels leefstijlinterventies. In 2016 introduceerde hij
het merk dr. Ludidi waaronder hij gezondheidsproducten
ontwikkelt. PhytoJuice, is de eerste productlijn en is
verkrijgbaar in 2 varianten. In het najaar van
2016 verschijnt zijn tweede productlijn: chocolade.
Voor meer informatie zie www.samefko.com

VOEDING EN GEZONDHEID
IN HISTORISCH PERSPECTIEF:
In de afgelopen decennia ontstond
er zo een diversiteit aan diëten en
hypes om tot een goede gezondheid te komen. De meeste van deze
diëten doelden op gewichtsverlies
en speelden in op het moduleren
van een van de verdeling tussen
macronutriënten.
Waar populaire diëten, (o.a. Atkins
for Life, The South Beach Diet of
het Paleo Diet ) vaak effectief bleken te zijn in het realiseren van gewichtsverlies, bleek nadien dat deze
methoden bij stringente diëters meer
dan eens leidde tot micronutriëntdeficienties.1 Maar, hoe ontstonden
deze hypes eigenlijk?

VAN DE “LOW-FAT” FIFTIES
TOT HET MEDITERRAANSE
DIEET
Het tijdperk van dieethypes en
-trends in de Moderne Westerse
Maatschappij kan waarschijnlijk worden herleid naar een van de eerste
moderne voedingswetenschappers,
wijlen Ancel Keys (1904-2001).
In zijn onderzoek toonde Keys een
relatie tussen een hoge dierlijke
vet-inname en hart-en-vaatziekten
aan. Het gevolg was dat de American Heart Association in 1953 het
gedachtegoed overnam dat een
laag-vet dieet hart-en vaatziekten
kon voorkomen.

De navolgende Zeven Landen Studie
resulteerde in de (nog altijd heersende) gedachte dat verzadigde vetzuren negatieve gezondheidseffecten
hebben. Dit in tegenstelling tot de
onverzadigde vetzuren van plantaardige origine: de oliën. Dit leidde in de
jaren ’90 tot het Mediterraanse Dieet.

Een paradigmaverschuiving
Die klassieke voedingswetenschap focust vooral op
de effecten van geïsoleerde nutriënten. Hoewel dit
vanuit de moderne holistische kijk op gezondheid
een kortzichtige visie lijkt, is de nutriënt-gerichte
benadering in de absolute wetenschappen - vanuit
welke de voedingswetenschap is ontstaan - een

DE OMMEKEER: GOED
GEVOED MET VET
Hoewel William Banting in 1863 al
openlijk pleitte voor een laag-koolhydraten dieet (hij onderging zelf een
dergelijk dieet en het ‘genas’ hem van
obesitas), ontstond de grootschalige
populariteit voor low-carb pas nadat
Dr. Robert Atkins zijn boek ‘Dr. Atkins
Diet Revolution’ publiceerde, begin
jaren ’70. Voor het typische low-carb
dieet werd een koolhydraatinname
van minder dan 20 energieprocent
voorgeschreven. Het ‘gemis’ aan
koolhydraten diende te worden aangevuld door een verhoogde vet- en
eiwitinname.
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logische keuze. Het toetsen van een hypothese
verloopt nou eenmaal makkelijker wanneer er
een determinant “X” gekoppeld kan worden aan
uitkomstmaat “Y”. Zo ontstond het paradigma
waarin wij associaties zochten tussen cholesterol in
de maaltijd en het risico op hart-en vaatziekten.
Of waarbij wij het effect van vitamine E tegen
radiatieschade in de huid - op basis van ex vivo data
- vertaalden naar de in vivo situatie.2 We negeerden
zaken als de voedingsmatrix, nutriënt-interacties en
de biologische beschikbaarheid. Toch drong langzaam
het besef door dat “Moedertje Natuur” het met haar
zogenaamde whole foods misschien niet zo verkeerd
met ons voor had…
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TERUG NAAR DE OORSPRONG: PALEOLITISCHE
PRINCIPES

Geïsoleerde nutriënten op z’n retour
Inmiddels weten we dat cholesterol uit de
voeding niet per se een voorspeller is van hart-en
vaatgezondheid 3 en ook van vitamine E weten we
dat het huidbeschermende, anti-oxidatieve,
effect synergetisch samenhangt met de aanwezigheid van andere antioxidanten (waaronder
vitamine C). 4 Steeds meer onderkennen we thans
we de rol van deze whole foods als het gaat om het
moduleren van onze gezondheid. Interactie tussen
voedingsstoffen lijkt inderdaad een belangrijke rol
te spelen bij de opname en biologische effectiviteit
van voedingsstoffen. Daarmee lijkt het nuttigen van
geïsoleerde voedingsstoffen op z’n retour. 5

Het Paleolithische Dieet dat sinds
2012 aan populariteit won was een
van de eerste diëten dat uiting van
een holistische kijk op eten. Het
bestaat uit een basis van veelal dierlijke eiwit- en vetbronnen (vlees, vis
en eieren), aangevuld met noten en
vis om de omega-3 vetzuurinname
te verhogen. Daaraan toegevoegd
een aanzienlijk fractie rauw voedsel:
een hoge inname van (vaak groene)
groente en fruitsoorten met een
lage zetmeel- en suikercomponent.
Sinds de paleolithische herleving
wordt deze manier van eten ingezet
ten behoeve van gezondheidsbehoud en in de behandeling van
moderne welvaartsaandoening
zoals diabetes mellitus type 2.
Het Paleolithische dieet heeft een
belangrijke rol gespeel de in de heersende wijdverspreide zoektocht
naar ‘de oorsprong’ van ons eten.
Thans voert “Bio” in toenemende
mate de boventoon. De biogedachte stuurt aan op bewust leven en
bewuste keuzes maken. Een nieuwe
verschuiving is ontstaan: de klassieke curatieve kijk op gezondheid
maakte plaats voor preventie en
gezondheidsbevordering. Nu staat
behoud van gezondheid binnen een
ecologisch-verantwoorde context
centraal. Daarmee drukt de biobeweging ons in de richting van verminderde inname van bewerkt eten,
waaronder vlees. Dientengevolge
wordt de biobeweging geflankeerd
door een toegenomen interesse voor
een overwegend plantaardig voedingspatroon: Flexidatrisch, Vegetarisch, Veganistisch en Raw Foodism.
Hiermee lijken we aangekomen in
het heden.
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VOEDING EN DE HUID
De veranderingen die het lichaam
ondergaat, op het gebied van stofwisseling en immuniteit bespoedigen
het verouderingsproces. Op lichamelijk niveau kan dat leiden tot eerder
genoemde welvaartsaandoeningen.
Op het subniveau van de huid treden
over de tijd soortgelijke veranderingen op die veroudering in de hand
werken. Meer nadruk op een gebalanceerde voeding met aandacht
voor van de inname van micronutriënten kan echter een groot effect
hebben op het uitstellen van degeneratieve ouderdomsziekten.6
Het overwegend plantaardig voedingspatroon zoals thans wordt
bemoedigd, biedt daartoe interessante mogelijkheden.

AGE-ING
Het ultieme doel om huidschade,
zoals huidveroudering (of age-ing),
tegen te gaan hangt samen met de
preventie van (chronische) UV-lichtschade: photoage-ing, foto immunosuppressie en foto carcinogese.
Subklinische nutriëntdeficiënties
kunnen bijdragen aan de verminderde huidfuncties, waardoor deze processen versneld kunnen optreden.7
De van nature aanwezige beschermingsmechanismen, zoals de aanwezigheid van natuurlijke antioxidanten in de superficiële huidlagen
gaan veroudering juist tegen.
Voldoende toevoer van (micro)nutriënten kan de beschermingsmechanismen in de huid ondersteunen, met
als doel een additief effect tegen
UV-lichtschade.8

POWER OF PLANTS:
ANTIOXIDANTEN EN
OMEGA-3 VETZUREN
Antioxidanten bezitten fotobeschermende eigenschappen die
kunnen bijdragen schade in de huid
te verminderen door I. vrije radicaalvorming te verstoren, en oxidatieve
schade te verminderen, II. het moduleren van immuunactiviteit.
Omega-3 vetzuren raken door hun
onstabiliteit gemakkelijk beschadigd door vrije radicalen en lipide
peroxidatie. Hiermee bieden ze, bij
voldoende inname, een natuurlijke
buffer om gezonde weefsels te
beschermen.8
Een minder bekende groep bioactive
bestanddelen zijn isothiocyanaten.
De positieve eigenschappen van
deze antioxidant-achtige stoffen
komen voort uit hun potentie carcinogenese te remmen in de postinitiatiefase 9, mede door de stimulering van cel-apoptose in de tumor.10
De anti-carcinogene eigenschappen
zijn doorgedrongen in de farmaceutische wereld waar isothiocyanaten
thans gebruikt worden als belangrijk
bestanddeel in de behandeling
tegen melanomen.11, 12
Interessant aan deze groep
bioactives is dat deze met name
hoog geconcentreerd voor komt in
kruisbloemige groenten, waaronder
broccoli en groene koolsoorten. De
typische, bitter-scherpe smaak in
deze groenten impliceert de aanwezigheid van de isothiocyanaten. Met
dit biobestanddeel doen deze groene
groentesoorten hun populariteit
onderbouwd eer aan.
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PHYTOJUICE: VERGROOT DE INNAME VAN PLANTAARDIG GOEDS
De gemiddelde groente en fruitinname is nog altijd laag in Nederland. Veel mensen zoeken hun toevlucht in de sappen.
In de afgelopen jaren is veel verwarring ontstaan over gezondheidseffecten hiervan. Enerzijds vormen (verse) sappen
een geconcentreerde bron van fytonutriënten (antioxidanten, flavonoïden en omega-3 vetzuren) met gezondheidsbevorderende effecten. Anderzijds liggen de sappen onder vuur vanwege hun hoge gehalte aan suikers.
Daarom ontwikkelde dr. Ludidi PhytoJuice: een poeder dat bestaat uit een mix van vers-gevriesdroogde natuurlijke
ingrediënten, dat eenvoudig tot sap gegenereerd kan worden door er water aan toe te voegen. PhytoJuice bevat fruit,
zaden en kruiden en is zo samengesteld dat het tot 6 x minder suikers bevat dan verse sappen, 6x meer vezels, en
meer meervoudig verzadigde vetten. Door het vriesdroogproces blijven de antioxidanten, flavonoïden en andere
bioactieve ingrediënten goed bewaard.13

PHYTOJUICE EN DE HUID

PhytoJuice bevat een voedingsmatrix die rijk is aan verschillende fruit- en groenten soorten waardoor het nutriënten-spectrum breed vertegenwoordigd is en nutriënt-nutriënt interacties uit de ‘whole-food matrix’ optimaal benut
kunnen worden. Ze helpt PhytoJuice op natuurlijke wijze de beschermingsfuncties in huid te ondersteunen.
Van binnen-uit, want good health starts in the gut!
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Door drs. Tom Decates en dr. Dimitri Mihaylov

LITERATUUR/WETENSCHAP

Pioniers

in de
cosmetische geneeskunde
Trots mogen we zijn!
Wat de NVCG in de afgelopen jaren heeft bereikt is iets om heel erg trots op te zijn.
Wij zijn de pioniers in de cosmetische geneeskunde in Nederland. Zo zijn alle medische
specialismen in Nederland ooit begonnen. Het boek ‘Pioneers in Plastic Surgery’ beschrijft
de begintijd van de plastische chirurgie in Nederland. De schrijver van het boek,
de Nieuw-Zeelandse Plastisch Chirurg, David Tolhurst werkte ooit in het toemalige
‘Dijkzigt’. In het boek richt hij zich op de grondleggers van de reconstructieve chirurgie.
Het interessante aan dit boek is dat er niet zozeer op de chirurgische technieken wordt ingezoemd. Maar op de persoon
achter de dokter. Wat dreef hen om zich te onderscheiden, hun nek uit te steken en een nieuw medisch specialisme
op kaart te willen zetten…..
Het eerste deel van het boek richt zich op de begintijd van de plastische chirurgie 1820-1870.
Uit deze periode zijn de chirurgen Dieffenbach en Fergusson gekozen. De overige veertien korte verhalen gaan over plastisch
chirurgen die in de eerste helft van de 19ste eeuw hun pionierswerk hebben verricht. Zo wordt over Sir William Fergusson (1808 1877) geschreven dat hij heel snel kon opereren. Hij kon een been amputeren, de wond sluiten en het verband aanleggen in drie-eneen-halve-minuut! Zo snel doen wij nog geen ‘liquid facelift’ ! Een groot hoofdstuk wordt besteed aan John Staige Davis (1872-1946).
Ooit opgeleid tot algemeen chirurg besloot hij zich in 1909 volledige op de plastische chirurgie te richten, waarmee hij de eerste full
time plastisch chirurg werd. De ondertitel van zijn hoofdstuk heet dan ook ‘The first real plastic surgeon’.
Het hoofdstuk over Frantisek Burian (1881-1965) is een prachtverhaal. Geboren en getogen in Praag, heeft hij zichzelf niet alleen
ontwikkeld tot een voortreffelijk plastisch chirurg, maar tot veel meer. Tolhurst en Haeseker zijn beiden (deels) in Engeland opgeleid,
en dat verklaart dat in deze selectie alle vier voormannen van de Engelse plastische chirurgie, Gillies, Kilner, Mcindoe en Mowlem zijn
opgenomen. Aileen Kilner was Engelsman, de anderen waren afkomstig uit Nieuw-Zeeland. Het levert een fraai beeld op hoe vanuit
de oorlogschirurgie, en de vrijwel ongelimiteerde mogelijkheden om te experimenteren die hiermee samengingen, zich moeizaam een
nieuw chirurgisch specialisme ontwikkelde.
De komende maanden zal er een oordeel geveld worden over onze aanvraag tot profielerkenning voor cosmetisch arts. We hebben
hier de afgelopen jaren heel hard voor geknokt. We moeten doorgaan met ons organiseren om een gezamenlijk sterk blok te vormen
en zo nog serieuzer te worden genomen. Wetenschap, Visitaties, Congressen, Onderwijs en Complicatieregistratie, meld je aan
voor een van deze commissies om onze vereniging nog beter te maken en pioniers van de cosmetische geneeskunde te worden!

Titel:
Auteur:
Uitgever:

Pioneers of Plastic Surgery
David Tolhurst
Springer International Publishing
ISBN 978-3-319-19538-4
ISBN 978-3-319-19539-1 (eBook)
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VERENIGING

Wie, Wat en Waar

Stephanie Waterval-Bukkems (31) is cosmetisch arts en
werkzaam bij Velthuis Kliniek, locatie Eindhoven
Waarom en Wanneer

Uitgelicht

Na mijn studie Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht deed ik ervaring
op bij de chirurgie, dermatologie en revalidatiegeneeskunde. Mede ingegeven door mijn fascinatie voor mooi, gezond en gelukkig ouder worden, koos
ik voor de cosmetische geneeskunde. Mijn dermatologie-ervaring komt me
hierbij goed van pas.
Ouder worden we allemaal. Maar de een blijft er nét iets langer fris en jong
uitzien dan de ander. Bovendien heeft elk gezicht zijn eigen en dus unieke
trekjes, daar moet je in mijn ogen niet aan sleutelen: “De natuur zet door een
klein foutje een handtekening onder haar meesterwerk”. Maar ontsierende
tekenen van de ouder wordende huid laten mijn handen jeuken.
De uitdaging blijft om iemand in elke fase van zijn/haar leven correct
te adviseren en dit betekent dat je constant je plan bij moet stellen.
Mensen zijn bovendien geen wassen beelden, dus het resultaat moet
zowel in rust als bij beweging natuurlijk blijven.

Motto
Leef in het moment.

In elke uitgave van het NVCG magazine
krijgen de nieuw gecertificeerde leden
de kans om met een kort interview in
ons magazine te staan. Dit omdat zij het
verdienen, maar ook ter kennisgeving
en het bevorderen van interacties
onder de leden. In deze rubriek zullen
de nieuw gecertificeerde leden hun
ambities, ideeën en technieken
met ons delen.

Passies
Kennis delen, samen beter worden, anderen inspireren en helpen
het beste uit zichzelf te halen.

Ambitie
Mezelf blijven ontwikkelen en nieuwe uitdagingen aangrijpen.

Favoriete behandeling en uitvoering
Ik heb niet één favoriete behandeling, maar juist het uitvoeren van een combinatie van (soms kleine) behandelingen (in fasen) die een gezicht mooier/
frisser maken, vind ik leuk. Het is fijn om dezelfde cliënten terugkerend te
mogen adviseren/behandelen en hen mooi (en gelukkig voor zover dat in mijn
handen ligt) oud te zien worden.

Voorkeuren
EPD: Skalpell
Fotografie: Fotofinder + Adonia analyse (voor in beeld brengen van pigment,
vaatjes, poriën, oneffenheden, rimpels en UV-schade).
Injectables: Botox®, Juvéderm® (Ultra en Vycross range) en Radiesse®
Fractionele CO2 laser: DEKA SmartXide Dot, firma: Lasermedico.
In de afgelopen 3 jaar heb ik enkel gewerkt met bovengenoemde producten/
apparaten. Ik kan dus geen goede vergelijking maken, maar ben heel tevreden over de mogelijkheden en resultaten van de producten van Allergan en
Merz en zie dus geen reden om nu over te stappen.

Tips
Blijf bij jezelf en laat je niet verleiden tot behandelingen waar je niet achter
staat. Alles staat of valt met het managen van verwachtingen.

Toekomst NVCG
Ik kijk uit naar het moment dat de titel cosmetisch arts beschermd wordt
door de aangevraagde KNMG-profielregistratie.
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Wie, Wat en Waar

Wie, Wat en Waar

Artour Saakjan (42) is cosmetisch arts en
werkzaam bij PUURBEAUTY4YOU, Wateringen

Kirsten Schlink (30) is cosmetisch arts en
werkzaam bij Filler Cottage, Rotterdam

Waarom en Wanneer

Waarom en Wanneer

Na mijn afstuderen aan de medische faculteit van de Medische
Academie in St. Petersburg heb ik 2 jaar op de afdeling chirurgie gewerkt waarvan 6 maanden bij reconstructieve chirurgie
van het gelaat. Nadat ik mijn geneeskunde studie in Leiden
afrondde kreeg ik van een goede vriend het advies om met de
esthetische tak van de geneeskunde verder te gaan, want ik
heb “oog voor beauty”! Achteraf kan ik alleen maar zeggen
dat zijn advies een goed advies was. Ik kan oprecht zeggen dat
mijn beroep het mooiste is wat er is, ik kan mensen ietsje blijer
maken en een glimlach opwekken. Dat is onbetaalbaar!

De cosmetische geneeskunde is een vak waarin ik mijn creativiteit
kwijt kan en waarin ik mensen blij maak. Ik ben gevoelig voor esthetiek, een gezicht moet in harmonie zijn. Tijdens mijn studie aan de
Design Academy heb ik veel geleerd over vorm, compositie en balans,
dit probeer ik dagelijks toe te passen tijdens mijn behandelingen.
Tenslotte vind ik het ondernemende aspect van het vak erg leuk.
Het opzetten van een eigen kliniek is een uitdaging waarbij ik steeds
nieuwe dingen leer.

Motto
I LET MY ART SPEAK FOR ME.

Passie
Passie voor Perfectie en ‘Perfect isn’t good enough’,
NOT FOR ME!

Ambitie
Mensen blijer maken en dus de wereld verbeteren.

Favoriete behandeling en uitvoering
Midface, tear trough reshape, cheek reshape, lip reshape,
chin reshape. Ik werk het liefst met naalden en Juvederm.

Voorkeuren

Ik werk al 9 jaar met Juvederm en Botox® en ik zal niet overstappen naar iets anders. Met deze producten krijg ik niet
alleen het mooiste, maar ook de meest natuurlijke resultaten.
Dit zijn de producten die ik bij mijzelf zou gebruiken.

Tips
Zorg ervoor dat jouw klanten de beste resultaten krijgen met
de beste producten. Zorg ervoor dat jijzelf altijd up-to-date
bent qua conditie, kennis, techniek en producten.

Motto

Keep calm get Botox® ;)

Passie
Mensen mooi en gelukkig maken.

Ambitie
Een goed lopende kliniek waar ook chirurgische verrichtingen worden
gedaan, eventueel met meerdere vestigingen.

Favoriete behandeling en uitvoering
Mijn favoriete behandeling is een neuscorrectie met fillers. De precieze werkwijze verschilt per neus. Wanneer ik de bult op de neusrug
corrigeer, gebruik ik hiervoor Stylage in verschillende diktes. Meestal
XL voor de neusrug en M voor de tip. Voor het liften van de tip
injecteer ik meestal 5 EH Azzalure in de m. Depressor septi nasi en een
lijntje filler in het septum nasi. Op de tip injecteer ik een driehoekje intradermaal door middel van de retrograde injectietechniek, hierdoor
lijkt de tip nog wat extra gelift te worden. De neus lijkt rechter door
de concaviteit tussen de neusrug en wenkbrauwen wat te vullen.
Stylage XL is hiervoor het meest geschikt omdat deze nauwelijks vervloeit, deze injecteer ik op het periost met de bolustechniek. Let wel
op dat cliënten de eerste week geen bril dragen, want het montuur
kan een deukje veroorzaken in het behandelde gebied.

Voorkeuren

Tot slot

In de kliniek waar ik ben opgeleid heb ik met acht verschillende merken fillers gewerkt. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar Stylage
omdat deze filler lang blijft zitten, mooie resultaten geeft en bovendien makkelijk te injecteren is doordat je minder hard hoeft te duwen
op de stamper van de injectiespuit. De botuline toxine die ik gebruik
is van de firma Galderma.

Het is een privilegie om mensen mooier en blijer te kunnen en
mogen maken. Niet meer en niet minder, de rest is bijzaak!

Tips

Toekomst NVCG
Meer professionaliteit en dus ook kwaliteit. Met een doel om
de beste in Europa te worden, die potentie hebben wij wel!

Ik adviseer iedereen om de modules van opleiding van de NVCG te
volgen. Zelf heb ik recent met goed resultaat de module Cosmetische
Dermatologie afgerond en ben ik gestart met de module Light, laser
en EBD. Het is niet alleen heel leerzaam, maar ook erg leuk om met
collega’s meer verdieping te verkrijgen in het vak.

Toekomst NVCG
In de toekomst zou ik graag zien dat de titel cosmetisch arts een
beschermde titel wordt en dat het vak ook een KNMG profiel erkenning krijgt. Ik hoop zelf in de toekomst ook een bijdrage te kunnen
leveren aan het optimaliseren van de opleiding tot cosmetisch arts.
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Wie, Wat en Waar

Job Thuis (33) is cosmetisch arts en
werkzaam bij Doctors Inc., Amsterdam

Monique Dikrama (38) is jeugdarts en cosmetisch arts. Als cosmetisch arts is zij werkzaam bij The Body Clinic, Amsterdam

Waarom en Wanneer

Waarom en Wanneer

Tijdens mijn studie geneeskunde dacht ik dat de KNO-geneeskunde mijn uiteindelijke doel zou zijn. Ik had een voorliefde
voor werken met mijn handen en een fascinatie voor het
aangezicht. Na 3 jaar chirurgie en een poging om in opleiding
te komen tot KNO-arts kwam ik Jani van Loghem tegen. Na
een kop koffie en een dag meelopen was ik om! De cosmetische
geneeskunde moest en zou het worden! En de rest is geschiedenis.

Ik ben na de co-schappen vrijwel direct als Jeugdarts gestart, wat ik
nog steeds met heel veel plezier doe. Ik miste echter wel vrij snel
het werken met mijn handen en heb altijd affiniteit gehad met dermatologie en plastisch chirurgie. Toen ik de vacature voor cosmetische
arts bij The Body Clinic voorbij zag komen, heb ik daar ook meteen
op gereageerd. Ik combineer nu beide gebieden al 8 jaar met elkaar
met erg veel plezier.

Motto
Wie mooi wil zijn, moet het beste in zich zelf naar boven halen.
Zowel van binnen als van buiten, met of zonder hulp.

Ga de strijd niet aan met het ouder worden, uiteindelijk verliezen we
die strijd toch wel, maar ga mee in alle fases van het ouder worden en
probeer binnen die fases er zo optimaal en fris mogelijk uit te zien.

Passie

Passie

Mijn werk! En mijn gezinnetje.

Zowel mijn gezin als mijn werk zijn mijn passie.

Ambitie

Ambitie

Blijven groeien in professioneel oogpunt, maar zeker ook privé,
opleiden en kennis doorgeven.

Mogelijk in toekomst een franchise samen met B. Biermans opzetten.

Favoriete behandeling en uitvoering

Botox® kraaienpootjes middels 3 kleine prikjes in de musculus orbicularis oculi zowel links als rechts en het opvullen van de traangootjes met hyaluronzuur middels een 27 g canule.

Ik moet zeggen dat de Macrolane bilvergrotingen hoog op het
lijstje staan. Het resultaat is direct zichtbaar en de patiënt is
instant-blij. Door middel van tumescentie anesthesie kan ik
op een veilige manier het hyaluronzuur diep subcutaan en
zelfs soms intramusculair inbrengen middels een lange canule.
Daarnaast zijn de FullFace injectable behandelingen ook te
prachtig om te doen vanwege dezelfde redenen. Met name de
combinatiebehandelingen, waarbij hyaluronzuur met Radiesse
en toxine (en af en toe zelfs met Ulthera) gecombineerd wordt
in verschillende dieptes geeft prachtige resultaten.

Voorkeuren
Ik gebruik veel Radiesse. Naast de veelzijdigheid is het ook de
meest veilige filler bij juist gebruik, waarbij nog nooit granulomen zijn geconstateerd. Daarnaast gebruik ik de Belotero
range, Emervel en Juvederm. Qua toxine gebruik ik vooral
Xeomin, maar als een patiënt liever met Botox® wilt worden
behandeld is dat geen probleem.

Tips
Houd een goede complicatieregistratie bij voor jezelf
en vul elke complicatie ook in op de website van de NVCG.
Dit kan anoniem en je helpt er de cosmetische geneeskunde
mee naar een hoger niveau.

Toekomst NVCG
Ik hoop dat het niet lang meer duurt eer het vak een officiële
status krijgt en we dus ook een beschermde titel krijgen.

Tot slot
Laten we constructief met elkaar bezig zijn,
vooral tijdens de vergaderingen.
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Motto

Favoriete behandeling en uitvoering

Voorkeuren
Azzalure, Radiesse, Emervel lip en classic en Princess volume.

Tips
Nooit overcompenseren maar corrigeren, probeer altijd het natuurlijke effect voor ogen te houden.

Toekomst NVCG
Dat de cosmetische geneeskunde echt een erkend vakgebied wordt
met een eigen specialisatie.

Tot slot
Ik ben moeder van 4 kinderen en het vak leent zich uitstekend om
het gezinsleven en een carrière met elkaar te combineren.
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INJECTABLES PASPOORT
Het paspoort van de NVCG heeft als
doel om de toegepaste behandelwijze(n)
en product(en) bij cliënten zorgvuldig
te documenteren. Zodoende kan een
behandelend arts de behandelhistorie
inzien en desgewenst de behandelmethode of te gebruiken product
aanpassen voor een nog beter resultaat.
Zeker als er sprake is van een nieuwe
behandeling of nieuwe behandelend
arts kan de informatie op het paspoort
helpen de juiste behandeling te geven en
mogelijke problemen te voorkomen.
nadruk
de Gezondheidszorg is met
Vanuit de Inspectie voor
cliënt.
van een paspoort voor de
verzocht gebruik te maken

Het paspoort kan besteld worden
via het secretariaat: contact@nvcg.nl
onder vermelding van:
naam, aflever-/factuuradres
en het aantal (per 50 ex.)
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Time Flies!
But your skin doesn’t have to show it.
BRIGHTALIVE NON-RETINOL
SKIN BRIGHTENER
Vermindert pigmentvlekken, egaliseert de teint
en voorkomt nieuwe pigmentatie.

C-BRIGHT 10% VIT. C SERUM
Dit vitamine C Serum bevat een krachtige dosis
pure vitamine C dat is gestabiliseerd om de huid
te verhelderen en een mooiere structuur te geven.

NIEUW

ERVAAR HUIDVERBETERING VAN WERELDKLASSE

Een echt gezonde huid creëer en verzorg je met ZO® Products. Deze professionele
huidverbetersystemen zijn gebaseerd op de meest recente dermatologische
technologieën. Unieke systemen die opmerkelijk effectief zijn op een breed scala
van huidaandoeningen. Ervaar het zelf en maak je huid weer gezond.
ZO® Products past binnen klinieken en praktjken, waar artsen zich bezig houden met een
totaal aanpak op het gebied van huidverjonging. Melasma, rosacea, anti-aging, acne,
huidverstrakking zijn eenvoudig te behandelen met de daarvoor beschikbare
protocollen.

JC IMP B.V.
Frisselsteinstraat 8, 5461 AD Veghel | T: +31 (0)413 820 206 | F: +31 (0)413 820 208 | info@jc-imp.nl | www.jc-imp.nl | www.zomedical.nl
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Een nieuwe medi
van Alopecia Are

X L Hair®
Samenvatting
Alopecia Areata is een niet-verlittekenende haarverliesziekte
die 1-2% van de bevolking treft. Voor een dergelijk veelvoorkomende ziekte is het verbazingwekkend dat de etiologie
ervan niet volledig wordt begrepen en de behandeling nog
steeds een uitdaging vormt met weinig therapeutische
opties en vaak veel bijwerkingen. XL Hair®-formule bevat
groeifactoren, macro- en microvoedingsstoffen en werkzame matrix remodellingstoffen die de anagene groeifase verlengen. Het is effectief gebleken bij andere
soorten niet-cicatricieel haarverlies zoals alopecia
androgenetica. In deze case study wordt een AA-patiënt
één keer per week behandeld met intradermale injecties
XL Hair®-formule waarbij in de eerste 6 weken van
de behandeling al verbluffende resultaten worden
behaald (haar begint na 3 weken weer te groeien).
De vermelde bijwerkingen waren zwellingen en
bloeduitstortingen die tot 24-48 uur na de procedure
aanhielden. Dit bemoedigende resultaat versterkt het
bewijs dat XL Hair® een veelbelovende nieuwe therapie
is voor alle soorten niet-verlittekenend haarverlies.
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Door Gabriel Siquier, specialist in esthetische geneeskunde (Nederland)
Evgeniya Ranneva, dokter, dermatologist (Spanje)

COSMETISCH

sche benadering
eata
INLEIDING
Alopecia Areata (AA) is een niet-verlittekenende haarverliesziekte met een prevalentie van
0,1-0,2% (risico van 2% over het leven berekend)
afhankelijk van etnische afstamming en wereldregio.1 Het is van invloed op beide geslachten
waarbij sommige onderzoeken een iets hogere
prevalentie bij mannen uitwijzen (1,4:1 ratio).2
De meeste patiënten (66%) zijn jonger dan 30 3
en een vroeg begin van de ziekte wordt geassocieerd met slechtere prognoses.2 Het wordt
omschreven als haarverlies en dunner wordend
haar op een duidelijk afgebakend stuk huid dat
zich meestal op de hoofdhuid en baard bevindt
en tot volledig haarverlies op de hoofdhuid (alopecia areata totalis) of zelfs volledig haarverlies op het lichaam (alopecia areata universalis)
kan leiden.4
De diagnose kan worden verkregen met behulp
van trichoscopie, de haartrektest of een trichogram. Trichoscopie komt in de plaats van een
trichogram; een modernere, minder pijnlijke en
niet-invasieve methode die uitsluitend afhankelijk is van de ervaring van de gebruiker. 5
Hoewel de etiologie van AA nog onbekend is
menen de meeste specialisten dat het een
auto-immuunziekte is die wordt veroorzaakt
door een defect immuun privilege van het
haarzakje en de invasie van T-lymfoctyten die
de anagene groeifase van het haar verkorten
en tot acuut haarverlies leiden.6
Zoals de meeste auto-immuunziektes beschikt
AA over een sterk genetische component en
hebben familiale gevallen vaak een slechtere
prognose, snellere vooruitgang, veel vaker
een terugval en een hogere weerstand tegen
therapie. 7, 8

Behandeling van AA is veel complexer dan
haar diagnose en er zijn maar weinig, en vaak
niet-werkzame geneesmiddelen beschikbaar.
Er bestaat tot op de dag van vandaag nog geen
bekende curatieve therapie en de huidige behandelingsopties zijn afhankelijk van corticosteroïden die worden toegediend via injecties op
de betreffende plek, orale pillen (puls doseringen)
of plaatselijke toediening (crèmes, gels, zalfjes,
enz.),9 immunosuppressieve geneesmiddelen
zoals ciclosporine of ontstekingsremmende geneesmiddelen zoals sulfasalazine.10 Het succes
van deze behandelingen is echter beperkt met
vaak tegenvallende resultaten. In 60-70% van
de gevallen waarbij intradermale corticosteroïden worden gebruikt en in 30% van de gevallen
die oraal met een geneesmiddel uit dezelfde
groep zijn behandeld komt het haar terug. Wanneer de behandeling wordt stopgezet wordt bij
tot 25% van de succesvol behandelde patiënten
een terugval waargenomen.8
Daarom is het voor een wijd verbreide ziekte
met zo weinig behandelopties van wezenlijk
belang diverse behandelopties te onderzoeken.
Dit artikel beschrijft een case study van een patiënt die met XL Hair®-formule is behandeld die
bestaat uit groeifactoren, antioxidanten, aminozuren, DNA, spoorelementen, vitamines, matrix
remodelling-verbindingen en microvoedingsstoffen. Het uiteindelijke doel van de werkzame
stoffen is het haar te herstellen en de haargroei
te bevorderen, het haar dikker te maken door de
huid beter te voeden en de bescherming van de
huid tegen interne & externe stress- en schadefactoren te verbeteren.
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Vòòr de behandeling

Vòòr de behandeling

Na 4 sessies

Direct na eerste sessies

Na 8 sessies

Na de behandeling
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BEHANDELING
De behandeling bestond uit één keer per week intradermale injecties met XL Hair®-formule op de betreffende plek.
De injecties bestonden uit hyaluronzuur 3,0 mg/ml in
XL Hair® gecombineerd met actieve biorevitaliseringsoplossing (BS, 52, 38 mg/ml) die de transportfunctie van de
werkzame stoffen van BS verbetert. De complexe werkzame stoffen van BS zijn: groeifactoren GF (Rh-polipeptide-1,
koperpeptide), desoxyribonucleïnezuur, aminozuren (alanine, foliumzuur, leucine, valine, tyrosine, glycine, histidine,
isoleucine, lysine, methionine, fenylalanine, proline, serine,
threonine, enz.), spoorelementen (Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na,
P, Se, enz.), vitamines (vitamine A, PP, B, H, enz.), terpenen
(quercetine), vetzuren (oliezuur, linolzuur), flavonoïden
(rutine, kampferol), antioxidanten (quercetine, citroenzuur, ginkgolides A- B- C- M), NAD, NADP.
Fibroblast growth factors (FGF’s) en hun receptoren
beheersen een groot aantal biologische functies, reguleren cellulaire proliferatie, instandhouding, migratie en
differentiatie. De behandeling voorziet ook de basis van
de haarzakjes van koperpeptide waardoor het haar sterker
wordt doordat de haarzakjes gestimuleerd worden een
sterkere haarschacht te produceren, de bloedcirculatie in
de hoofdhuid te ondersteunen en de haarzakjes te revitaliseren. Een andere groep die bekend staat als voedingssupplementen inclusief vitamines, mineralen en/of antioxidanten kan haargroei en gezondheid ondersteunen. Vitamines
worden als “microvoedingsstoffen” gezien en zijn slechts
in zeer kleine hoeveelheden in cellen te vinden, maar zijn
van wezenlijk belang als co-enzymen. Aminozuren hebben
diverse functies: opslagfunctie van energie (omdat het
op de Krebscyclus kan worden toegepast), de hormoonintegratiefunctie (hormonen), de informatieve functie (membraanreceptoren, intracellulaire signalen). Spoorelementen
beïnvloeden de binding, het transport en de vrijgave van
zuurstof, doneren of ontvangen elektronen als reactie op
reductie of oxidatie, compenseren celvoeding en spelen
een structurele rol bij belangrijke biologische moleculen.
De grootste groep biorevitaliseringsoplossing van XL Hair®
is de groep antioxidanten. De mechanismes waarmee deze
antioxidanten op moleculair en cellulair niveau ageren
zijn o.a. genexpressie en genregulatie, apoptose en signaaltransductie. Antioxidanten zijn betrokken bij fundamentele metabolische en homeostatische processen en herstellen beschadigde biomoleculen en het verdedigen van
antioxiderende enzymen die vooral intracellulair zijn.11

RESULTATEN
De patiënt klaagde over een kleine kale plek die
12 maanden vóór de behandeling in de buurt van
het occipitale gebied verscheen, deze laesie werd
als AA bevestigd door middel van trichoscopie.
De eerste resultaten werden behaald na een
behandeling van slechts drie weken met zichtbare
nieuwe haargroei en na zes weken was de kale plek
niet meer te zien (afbeeldingen 1A-C). Soortgelijke
resultaten werden behaald in andere niet-verlittekenende alopecia-patiënten zoals voorgelegd in de
vorige reeks gevallen met een succesvolle hergroei
van 73% bij de vrouwen en 63% bij de mannen en
een algemene tevredenheidsgraad van 60%.11
De enige bijwerkingen die werden vermeld waren
zwellingen en bloeduitstortingen op de behandelde
plek die 24-48 uren na de procedure verdwenen.
Omdat het een single case study betreft kan het
terugvalpercentage niet worden bepaald en moet
dit aan de hand van verder onderzoek worden
geanalyseerd.

CONCLUSIES
Alopecia areata is een niet-verlittekenende haarverliesziekte. Bij dit soort kaalheid is het haarzakje
niet beschadigd en wordt de ziekte veroorzaakt
door een onevenwichtige werking die diverse etiologieën kan hebben. XL Hair®-formule is zo effectief
omdat het groeifactoren, macro- en microvoedingsstoffen bevat die de anagene groeifase van de
haarcyclus verlengen en hyaluronzuur dat de matrix remodelling bevordert. Daardoor neutraliseert
het de onevenwichtige werking en herstelt het
de werking van het haarzakje waardoor het haar
opnieuw gaat groeien. Bovendien vertoont XL Hair®
aanzienlijk minder bijwerkingen dan conventionele
therapie met als gevolg dat langer gebruik wordt
gestimuleerd met minder terugval. Concluderend
kan worden gesteld dat deze case study laat zien
dat AA met XL Hair®-formule succesvol kan worden
behandeld en wel met minimale bijwerkingen, wat
een competitief voordeel oplevert ten opzichte
van standaard therapieopties.
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SAVE THE DATE
DATUM:
VOOR:
AANVANG:
LOCATIE:
SPREKERS:

6 december 2016
Artsen en medisch specialisten die affiniteit hebben met de cosmetische geneeskunde.
11.30 uur
Mereveld, Mereveldseweg 9, Utrecht
Zowel nationale als internationale sprekers delen hun expertise over diverse aspecten
binnen de cosmetische geneeskunde, waaronder;

dr. Raj Acquilla
dr. Claude Dalle
drs. Patrick Kemperman
dr. Pierre Nicolau
drs. Loek Habbema
dr. Tatjana Pavicic
dr. Jane Ranneva
dr. Miguel Stanley
dr. Philippe Deprez
dr. Giovanni Salti
INFORMATIE:

Binnenkort meer informatie op www.nvcg.nl

REGISTRATIE:

contact@nvcg.nl of via www.nvcg.nl

KOSTEN:

NVCG leden € 100,- (bij registratie ná 15 oktober€ 125,-)
Niet-NVCG leden € 150,- (bij registratie ná 15 oktober€ 175,-).

ACCREDITATIE:

NVCG 6 uur, aangevraagd: NVDV, NVPC, NVMKA , NOG, KNO en LHV.
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IN DE PRAKTIJK

Door Nicole Metsemakers, adviseur werkgeverszaken VvAA
& Annemarie Smilde, senior jurist gezondheidsrecht

De Wkkgz
heeft flinke impact
op uw praktijkvoering
OP 1 JANUARI 2016 IS DE WET KWALITEIT KLACHTEN GESCHILLEN ZORG (WKKGZ) IN WERKING GETREDEN.
DEZE WET BEVAT VERPLICHTINGEN VOOR U ALS PRAKTIJKHOUDER MET ALS DOEL DE VERBETERING
VAN DE ZORGKWALITEIT EN DE VERSTERKING VAN DE POSITIE VAN DE CLIËNT.
AAN DE HAND VAN EEN CASUS LICHTEN WIJ U TOE WELKE IMPACT DE WKKGZ OP
UW PRAKTIJKVOERING KAN HEBBEN.
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U besluit voor 2 dagen in de week een
nieuwe zorgverlener voor uw praktijk
aan te nemen, omdat u meer tijd voor
uzelf wilt hebben. Een bevriende collega
beveelt Bram aan, die als waarnemer in
haar praktijk heeft gewerkt: haar cliënten waren zeer lovend over hem. In het
kennismakingsgesprek voelt u direct een
klik met Bram. U wilt hem een jaarcontract
aanbieden.

De Wkkgz verplicht u, voordat u een
nieuwe zorgverlener aanneemt, onderzoek te doen naar het arbeidsverleden
en op basis van de uitkomst van dit
onderzoek te beoordelen of de zorgverlener geschikt is om zorg te verlenen. Deze
zogenoemde vergewisplicht houdt niet
alleen in dat u referenties moet winnen
bij voormalige werkgevers of opdrachtgevers, maar ook dat u moet nagaan of hij
ingeschreven staat in het BIG-register en
zo ja of er een tuchtrechtelijke maatregel
is opgelegd. Verder bent u verplicht bij de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
na te vragen of de sollicitant voorkomt
in het register waarin zorgverleners staan
die volgens onderzoek een gevaar vormen
voor de patiëntveiligheid of de zorg.

In bepaalde gevallen geldt bovendien een verplichting om een verklaring omtrent
het gedrag te vragen.
Wanneer u de screening zelf uitvoert, legt u alle vergaarde informatie en uw oordeel vast in een rapport en laat u dit ondertekenen door uw nieuwe medewerker.
In geval u de screening heeft uitbesteed, is het voldoende om het screeningsrapport
te ondertekenen. U neemt het screeningsrapport op in het personeelsdossier.
U geeft Bram veel vrijheid. Na een half jaar belt een cliënte van Bram. Zij verwijt hem
ernstige nalatigheid en houdt u hiervoor verantwoordelijk. Volgens haar had Bram
haar moeten verwijzen toen zij bij hem kwam vanwege een abces na een botulinetoxine behandeling bij neusrimpels. Bram had gezegd dat het vanzelf weer over zou
gaan. Na een antibiotica kuur, gekregen na een huisartsbezoek, is ze opgeknapt, maar
ze heeft er wel een lelijk litteken overgehouden.

Ook wanneer een zorgverlener eenmaal in uw praktijk werkzaam is, bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn zorgverlening. Het is daarom belangrijk
dat u regelmatig functioneringsoverleggen voert en de bevindingen in het dossier
vastlegt.
Volgens de Wkkgz is hier sprake van een (medisch) incident. U moet in uw
praktijk een procedure hebben voor het intern melden, registreren en onderzoeken
van incidenten (VIM-systeem) met als doel hiervan te leren. Ook moet u een
duidelijke werkinstructie hebben voor medewerkers voor het intern melden van
calamiteiten. Bovendien moet u er op toe zien dat een patiënt in geval van een
incident en calamiteit uitleg krijgt over de oorzaak, toedracht en welke maatregelen nodig zijn om de schade te beperken. Incidenten met ernstige schade of zelfs
het overlijden van een patiënt als gevolg (calamiteiten) moet u als praktijkhouder
melden bij de IGZ.
U gaat het gesprek aan met Bram om zijn kant van het verhaal te horen en hem er op
aan te spreken dat hij geen incidentmelding heeft gedaan. U registreert het incident
in uw VIM-systeem en doet een calamiteitenmelding bij de IGZ, ook al weet u niet
zeker of er sprake is van een calamiteit. Daarnaast biedt u de patiënt excuses aan en
probeert u met haar tot een oplossing te komen in overleg met de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Vanaf 1 januari 2017 bent u verplicht over een klachtenfunctionaris te beschikken, die de patiënt kan adviseren over een klacht en kan ondersteunen bij het
indienen hiervan. Daarnaast moet deze u en de patiënt helpen bij het vinden
van een oplossing. Bovendien moet u aangesloten zijn bij een geschilleninstantie, die een oordeel kan geven over een klacht of een claim, als u er niet met een
patiënt uitkomt.
De casus maakt duidelijk dat Wkkgz erop gericht is dat cliënten verzekerd zijn van
goede zorg en een gedegen klachtenafhandeling. Wanneer u voldoet aan de plichten
van de Wkkgz kunt u er dus op rekenen dat uw cliënten nog meer tevreden zijn.

Wilt u weten wat u moet doen om uw praktijk Wkkgz-proof te maken?
Breng een bezoek aan www.vvaa.nl/wkkgz
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2016 AGENDA NVCG
September

ZO Medical Basistraining dag 2

26 september

Veghel

www.jc-imp.nl

"Medische fotografie"

28 september

Waalre

www.tobrix.com/workshop-medische-fotografie

VsoftLift

28 september

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

Fillers All/Complicaties

29 september

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

			

Oktober

ZO Medical Masterclass

3 oktober

Veghel

www.jc-imp.nl

Fillers/Laser

4 oktober

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

Meet & Greet Soprano ICE

5 oktober

Breda

www.almalasers.nl/workshops.php

ZO Skin Health Basistraining dag 1

10 oktober

Veghel

www.jc-imp.nl

Workshop Social Media

13 oktober

Midden Nederland

www.tobrix.com/workshop-social-media

ZO Medical Basistraining dag 1

17 oktober

Veghel

www.jc-imp.nl

Nascholingsdag Tobrix

22 oktober

Hengelo

www.tobrix.com/nascholingsdag

ZO Skin Health Basistraining dag 2

24 oktober

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Medical Basistraining dag 2

31 oktober

Veghel

www.jc-imp.nl

			

November

Sales, training gedragstypes

2 november

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

ZO Skin Health Basistraining dag 1

7 november

Veghel

www.jc-imp.nl

Complicaties

8 november

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

Meet & Greet Harmony XL Pro

9 november

Breda

www.almalasers.nl/workshops.php

VsoftLift

14 november

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

ZO Medical Basistraining dag 1

14 november

Veghel

www.jc-imp.nl

Workshop Financiën & Laser

17 november

Waalre

www.tobrix.com/workshop-financiën-en-lasers

ZO Skin Health Basistraining dag 2

21 november

Veghel

www.jc-imp.nl

Anatomie/Fillers

22 november

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

Harmony nascholingsdag

23 november

Midden Nederland

www.almalasers.nl/workshops.php

ZO Medical Basistraining dag 2

28 november

Veghel

www.jc-imp.nl

Traangoot/Wallen/Lippen

29 november

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

			

December

ZO Medical Basistraining dag 1

5 december

Veghel

www.jc-imp.nl

ALV + 2e NVCG congres

6 december

Utrecht

www.nvcg.nl

Stylage Volume

7 december

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

ZO Medical Masterclass

12 december

Veghel

www.jc-imp.nl

VsoftLift

12 december

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

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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DE NVCG HEEFT ONLANGS DE VOLGENDE SPONSOR
MOGEN VERWELKOMEN
Mesoestetic Pharma Group
Mesoestetic Pharma Group is één van de meest innovatieve farmaceutische
laboratoria van de wereld, gespecialiseerd in medisch/esthetische behandelingen
en huidverzorging. Zij ontwikkelen behandelingen en producten voor o.a.
cosmetische artsen, huidtherapeuten en andere esthetische beroepsgroepen.
In de hoofdvestiging Barcelona, beschikt het laboratorium over een biotechnologische en medische eenheid waar zowel in- vivo als in- vitro onderzoek wordt
verricht. Dankzij deze 2 geavanceerde units pakt Mesoestetic uit met baanbrekende, klinisch aantoonbare therapeutische behandelingen! Hiervoor heeft
het bedrijf al diverse prijzen op zijn naam staan.
Mesoestetic staat voor producten van hoogstaande kwaliteit, geformuleerd
met maximale concentraties van de beste werkzame bestanddelen. Deze
worden vervaardigd en gecontroleerd volgens de strengste medische normen
van de farmaceutische industrie. Producten voor intradermale toepassing
hebben dan ook het medische CE keurmerk.
Het brede productaanbod omvat o.a. cosmeceuticals, een uitgebreide range
peelings, fillers, threads, ampullen voor mesotherapie als ook medische
apparatuur.
Enkele producten waar Mesoestetic wereldwijd groot en bekend mee is
geworden zijn Cosmelan, Nr 1 op het gebied van pigmentbehandelingen en
Mesoéclat, een uniek anti-aging programma voor het gelaat.
Mesoestetic heeft ook een compleet aanbod aan producten voor thuisgebruik.
Voor alle huidtypes en voor diverse indicaties zoals anti-aging, hyperpigmentatie en zelfs voor de meest hardnekkige acné.

Sinds begin 2016 wordt Mesoestetic exclusief voor de
gehele Benelux gedistribueerd door Aesthetic Solutions
(hoofdvestiging in België). Behalve de exclusieve distributie
van Mesoestetic, is zij ook leverancier van Sybaritic.
Bekend van de Lumi 8, een medisch LED-licht voor o.a.
huid-en wondheling, collageenstimulatie en huidverjonging.

Mesoestetic Pharma Group
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Aestetic Solutions, 0032-288 03 003 of
bij José Dammer, salesmanager Nederland 06-29 70 14 36

DE VOLGENDE NIEUWE LEDEN HEBBEN ZICH
ONLANGS BIJ DE NVCG AANGESLOTEN
Drs. J. Coonen
Drs. T. Makmel

|

arts, woonplaats Overveen, werkzaam bij Coonen Kliniek Haarlem

|

arts, woonplaats Amsterdam, werkzaam bij Easy Cosmetics Amsterdam

DE NVCG HEEFT DE VOLGENDE NIEUWE TOEHOORDERS
MOGEN VERWELKOMEN
Drs. C.F. Koeijers

|

plastisch chirurg, woonplaats Hilversum, werkzaam bij MediConsult Haarlem

Drs. A.G. Hesselink
Drs. J.U. Breeveld

|

|

KNO arts, woonplaats Breda, werkzaam bij Antonius ziekenhuis Sneek en diverse locaties

Oogarts, woonplaats Heemstede, werkzaam bij Spaarne Gasthuis Hoofddorp
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GESLAAGDE WERKBEZOEKEN
AAN NVCG DOOR
KAMERLEDEN CDA EN VVD
Op 23 augustus jl. heeft CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot een werkbezoek gebracht
bij de kliniek van Doctors-Inc te Amsterdam.
Aanleiding van dit werkbezoek was de
kennismaking met het bestuur van de NVCG
en het bespreken van onder andere de
ontwikkelingen in de Cosmetische Geneeskunde, de kwaliteits-initiatieven binnen de
sector, de positie en werkzaamheden van de
cosmetisch arts binnen de Cosmetische Geneeskunde en de trends en ontwikkelingen
binnen dit vakgebied. Ook de onderwerpen

veiligheid en kwaliteit kwamen ruim aan bod,
net als de aanvraag voor het profielspecialisme Cosmetische Geneeskunde.
Tijdens de rondleiding door de praktijk werd
aan Kamerlid Hanke Bruins Slot inzicht gegeven in de diverse verrichtingen & kwaliteitseisen van de cosmetisch arts, waarbij ook
aandacht werd geschonken aan het NVCG
complicatie registratie systeem.
De NVCG heeft tijdens het bezoek duidelijk
aangegeven een bijdrage te willen leveren aan
het maatschappelijk en politiek actuele debat.

V.l.n.r. Jani van Loghem, Hanke Bruins Slot,
Catharina Meijer en Sindy Plinsinga
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Door het stellen van haar goede inhoudelijke
vragen had Hanke Bruins Slot zich blijkens
vooraf goed op de hoogte gesteld over wat
speelt binnen de Cosmetische Geneeskunde,
hetgeen zeer gewaardeerd werd door het
bestuur van de NVCG.

Op 31 augustus jl. heeft VVD-Kamerlid Arno Rutte een werkbezoek gebracht
bij DermaClinic te Groningen.
Ook de meerwaarde voor de patiënt bij erkenning van het profielspecialisme Cosmetische Geneeskunde is aan bod gekomen. Een
initiatief dat in een eerder stadium al door de
overheid werd toegejuicht.

V.l.n.r. Arno Rutte, Catharina Meijer en Sindy Plinsinga

Tijdens het werkbezoek werd onder andere
gesproken over recente ontwikkelingen in de
Cosmetische Geneeskunde en verschillende
kwaliteitsinitiatieven binnen de sector.

1182016

“Wij begrepen dat hij blij verrast was te
horen dat de NVCG als beroepsvereniging en
de cosmetische sector zich steeds meer aan
het professionaliseren is en veel aandacht
besteed aan kwaliteit en patiëntveiligheid”,
aldus bestuurslid drs. Sindy Plinsinga.

Tijdens de rondleiding door de praktijk werd
Kamerlid Arno Rutte inzicht gegeven in de
diverse verrichtingen & kwaliteitseisen van
de cosmetisch arts, waarbij ook aandacht
werd geschonken aan de inspanningen
tijdens het opleiden van de AIOS. “Het was
leuk om een van de AIOS te laten kennismaken met de heer Rutte en te laten toelichten
wat van een AIOS verwacht wordt tijdens de
opleiding tot cosmetisch arts”, aldus voorzitter dr. Catharina Meijer.
Arno Rutte was zeer geïnteresseerd in het
vakgebied van de Cosmetische Geneeskunde
en wil hierover graag in gesprek blijven met
de NVCG. Het bestuur wil ook via deze weg
de heer Rutte bedanken voor zijn belangstelling en aanwezigheid.

MesofillerAdvertentieNL.jpg
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CONGRESSEN

Door Ludy Holst, cosmetisch arts Van Lennep Klinieken CONGRESVERSLAG

Londen

FACE congres
HET WAS DE 3E KEER DAT IK DIT WETENSCHAPPELIJKE ANTI-AGING CONGRES BEZOCHT.

FACE ZELF WERD VOOR DE 14E KEER GEHOUDEN. HET IS ONDERDEEL VAN HET WELBEKENDE
EUROMEDICOM DIE JAARLIJKS OOK HET CONGRES IN MONACO ORGANISEERT.
Het is gemakkelijk aan te reizen, je bent zo
in Londen en vanaf London City Airport
met de metro ook zo in Westminster, waar
het congrescentrum is gevestigd op een
steenworp afstand van de Big Ben en de
London Eye.
Het congrescentrum is niet al te groot,
maar wel een behoorlijk doolhof met zijn
verschillende liften, zalen en gangen.
Er zijn allerlei leuke hotels, restaurants
(Jamie Oliver, Gordon Ramsay& Roast zijn
een aanbeveling), parken , musea en shops
rondom dus te voet is buiten ook een hoop
te verkennen.
Op donderdag volgde ik de Advanced

Bij deze sessie waren 3 Nederlandse
experts betrokken. Ten eerste onze
welbekende hoogleraar esthetische
plastische chirurgie verbonden aan het
Universitair Medisch Centrum Groningen
Prof. Berend van der Lei. Hij gaf objectief
commentaar tijdens de paneldiscussies.
Verder liet Drs Ali Pirayesh enkele complicaties zien van Thread Lifting, maar
niet helemaal duidelijk was of hier een
bepaald soort draadlift werd uitgelicht.
En last but not least showde Drs Tom
van Eijk met zijn welbekende fern pattern
techniek, een oppervlakkige behandeling
in de huid met hyaluronzuur.

pre-course.

Injectables, huid, lichaam, haar,
threads en business.

FACE 2017 IS VAN 15-18 JUNI

Tussentijdse bezoeken aan de Exposantenhal voor
een heerlijke lunch of drankje en het bijwonen van
de Exposanten workshops, gaven mooie afwisseling
op het geheel. Altijd weer leuk om collega’s en
leveranciers te spreken en om te zien welke nieuwe
producten en services beschikbaar zijn in de industrie.
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Vrijdag tot en met zaterdag waren er
verschillende interessante sessie m.b.t.

En op zondag nog eens een compilatie
van alle sessies genaamd face Rewind.

Internationaal vermaarde collega’s deelden
hier hun tips en tricks uit de dagelijkse
praktijk van de cosmetische geneeskunde
op een podium voor een relatief klein gezelschap met wel 4 behandelstoelen naast
elkaar opgesteld.
Het begon allemaal een stuk later dan gepland en bleef behoorlijk rommelig.
4 behandelstoelen op een podium met aan
iedere zijde van de patiënt een arts en een
nurse is ook wel wat veel stereo kijken.
Het was bedoeld als advanced training
maar eigenlijk ging het ook wel veel over
meer algemene zaken zoals veilig en
effectief gebruik van toxines en dermal
fillers waarbij de nadruk lag op essentiële
anatomie en technieken.
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Er was ook gelegenheid een halve dag
bij Tom van Eijk een hands-on training
te volgen in een klein groepje van 5-10
deelnemers. Deze was behoorlijk kostbaar
en zat niet vol, ik heb het niet gedaan,
omdat je bij de trainingen in Nederland
vaak ook in dit soort kleine groepjes
bent waardoor het mij geen meerwaarde
leek te hebben. Er was in deze 4 dagen
per slot van rekening genoeg te zien en
horen!
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