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Laser, licht en op energie gebaseerde technieken (EBD)
Laserveiligheid in de kliniek

Verslag 2e NVCG congres d.d. 6 december 2016, opening door Minister Edith Schippers

ALS ENIGE
GOEDGEKEURD VOOR

VOORHOOFDS-

LIJNEN!
■

Meest zuivere1 Botulinum toxine
type A

■

Bewezen effectiviteit2 voor
de behandeling van glabella
fronslijnen, kraaienpootjes en
nu ook voorhoofdslijnen

■

Betrouwbare resultaten2

■

Gebruiksvriendelijk, te bewaren
bij kamertemperatuur

Bocouture 50 eenheden, poeder voor oplossing voor injectie. tWerkzaam bestanddeel: Botulinum toxine type A (150 kD), vrij van
complexerende proteïnen. Eén injectieflacon bevat 50 eenheden van botulinum toxine type A (150 kD) vrij van complexerende
proteïnen. Bevat humaan albumine en sucrose. Vanwege verschillen in de eenheden in de potency-test zijn de doseringseenheden
voor BOCOUTURE, niet onderling verwisselbaar met die van andere preparaten met botulinum toxine. Therapeutische indicaties:
BOCOUTURE is geïndiceerd voor de tijdelijke verbetering van het uiterlijk van lijnen in het bovenste gedeelte van het gezicht bij
volwassenen jonger dan 65 jaar als de ernst van deze lijnen een belangrijke psychologische belasting heeft voor de patiënt, bij
matige tot ernstige verticale lijnen tussen de wenkbrauwen, die bij maximaal fronsen zichtbaar zijn (glabella-lijnen) en/of matige
tot ernstige laterale periorbitale lijnen (kraaienpootjes) die bij een volledige glimlach zichtbaar zijn en/of matige tot ernstige
horizontale voorhoofdslijnen die bij maximale contractie zichtbaar zijn Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof
of voor één van de vermelde hulpstoffen. Algemene stoornissen van de spieractiviteit (bijv. myasthenia gravis, het syndroom van
Eaton-Lambert). Infectie of ontsteking op de voorgestelde injectieplaats. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen:
BOCOUTURE mag alleen toegediend worden, voor het bedoelde gebruik, om één patiënt voor één sessie te behandelen. Er
moet rekening worden gehouden dat horizontale voorhoofdslijnen niet alleen dynamisch kunnen zijn, maar ook het gevolg kunnen
zijn van het verlies van elasticiteit van de huid (bijv. verband houdend met veroudering of UV-beschadiging). In dit geval kan het
zijn dat patiënten niet reageren op botuline toxine producten. Voorzichtigheid is geboden om zeker te zijn dat BOCOUTURE niet
ingespoten wordt in een bloedvat. BOCOUTURE moet met voorzichtigheid worden gebruikt: - als zich een bloedingsstoornis van
enig type voordoet - bij patiënten die antistollingstherapie ontvangen of andere substanties gebruiken die een antistollende
werking hebben. Er kunnen door verkeerd geplaatste injecties van botulinum toxine type A bijwerkingen voorkomen die
dichtbijgelegen spiergroepen tijdelijk verlammen. Er zijn meldingen van bijwerkingen die verband zouden kunnen houden met de
verspreiding van het toxine naar plaatsen ver van de injectieplaats. Patiënten behandeld met therapeutische doses kunnen
extreme spierzwakte ervaren. Onmiddellijke medische hulp moet worden ingeroepen als er zich slik-, spraak- of
ademhalingsstoornissen voordoen. Injectie van BOCOUTURE wordt afgeraden in patiënten met een voorgeschiedenis met
dysfagie of aspiratie. BOCOUTURE moet voorzichtig gebruikt worden: - bij patiënten die lijden aan amyotrofe lateraalsclerose, - bij
patiënten met andere ziekten die leiden tot perifere neuromusculaire dysfunctie, - in te behandelen spieren die uitgesproken
spierzwakte of atrofie vertonen. Overgevoeligheidsreacties zijn gemeld met botulinum neurotoxine producten. Een te frequente
toediening kan het risico op het vormen van antilichamen verhogen, wat kan leiden tot het falen van de behandeling. Het
potentieel voor antilichaamvorming kan worden geminimaliseerd door het injecteren van de laagst effectieve dosis met het langst
mogelijke interval tussen de injecties. Bijwerkingen: Bijwerkingen worden gewoonlijk waargenomen binnen de eerste week na de
behandeling en ze zijn van tijdelijke aard. Bijwerkingen kunnen verband houden met het werkzame bestanddeel, de
injectiemethode of beide. Gelokaliseerde pijn, ontsteking, paresthesie, hypesthesie, gevoeligheid, zwelling, oedeem, erytheem,
jeuk, gelokaliseerde infectie, hematoom, bloedingen en/of blauwe plekken kan in verband gebracht worden met de injectie. Pijn
door of angst voor naalden kan resulteren in vasovagale reacties, waaronder tijdelijke symptomatische hypotensie, misselijkheid,
tinnitus en syncope. Gelocaliseerde spierzwakte is een verwacht farmacologisch effect van botulinetoxine. Blefaroptose. Wanneer
andere indicaties met Botulinum toxine worden behandeld kunnen bijwerkingen optreden gerelateerd aan het verspreiden van
het toxine niet in de buurt van de injectieplaats. Zeer zelden gemeld zijn extreme spierzwakte, dysfagie, aspiratie pneumonie met

in sommige gevallen een dodelijke afloop. Ernstige en/of directe overgevoeligheidsreacties waaronder anafylaxie, serumziekte,
urticaria, weke delen oedeem en dyspneu zijn zelden gerapporteerd. De frequentiecategorieën worden als volgt gedefinieerd:
zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100, < 1/10); soms (≥ 1/1.000, < 1/100); zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000); zeer zelden (< 1/10.000).
Verticale lijnen tussen de wenkbrauwen die bij maximale contractie zichtbaar zijn (glabella fronslijnen): Infecties en parasitaire
aandoeningen: Soms: bronchitis, nasofaryngitis, griep-achtige symptomen; Psychische stoornissen: Soms: depressie,
slapeloosheid;
Zenuwstelselaandoeningen: Vaak: hoofdpijn, Soms: gezichtsparese, (verzakking van de wenkbrauw);
Oogaandoeningen: Soms: oedeem van het ooglid, ooglidptosis, wazig zicht; Huid- en onderhuidaandoeningen: Soms: pruritus,
huidknobbel; Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Vaak: spierfunctiestoornissen (optrekken van de wenkbrauw),
Soms: spiertrekkingen, spierkrampen, gevoel van zwaarte; Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Soms:
injectieplaats hematoom, pijn op de injectieplaats, gevoeligheid, vermoeidheid. Laterale periorbitale lijnen (kraaienpootjes) die bij
een volledige glimlach zichtbaar zijn: Oogaandoeningen: Vaak: oedeem van het ooglid, droge ogen; Algemene aandoeningen en
toedieningsplaatsstoornissen: Vaak: injectieplaats hematoom. Bovenste voorhoofdslijnen die bij maximale contractie zichtbaar
zijn. De volgende bijwerkingen zijn gerapporteerd met BOCOUTURE: Zenuwstelselaandoeningen, Zeer vaak: hoofdpijn. Vaak:
hypoesthesie Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen. Vaak: hematoom op de injectieplaats, pijn op de
toedieningsplaats. Oogaandoeningen. Vaak: ooglid ptosis, droge ogen. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen. Vaak:
asymmetrie van het gezicht, zwaartegevoel. Maagdarmstelselaandoeningen Vaak: nausea. Post-Marketing ervaring: Griepachtige
symptomen en overgevoeligheidsreacties, zoals zwelling, oedeem (ook wanneer niet op de injectieplaats), erytheem, pruritus,
huiduitslag (lokaal en algemeen) en kortademigheid zijn gerapporteerd. Overdosis: Verhoogde doses van botulineneurotoxine
type A kunnen leiden tot een uitgesproken neuromusculaire paralyse op afstand van de injectieplaats met een verscheidenheid
aan symptomen. Symptomen zijn onder andere algemene zwakte, ptosis, diplopie, ademhalingsproblemen, spraakproblemen,
verlamming van de ademhalingsspieren of slikproblemen die kunnen leiden tot aspiratie-pneumonie. Bocouture mag alleen
toegediend worden door artsen met de nodige kwalificaties en de vereiste ervaring met deze behandeling, en die beschikken over
de noodzakelijke uitrusting. De Samenvatting van de Productkenmerken (Maart 2016) dient geraadpleegd te worden voor een
volledig overzicht van de bijwerkingen. Gereconstitueerd BOCOUTURE is bestemd voor intramusculaire injectie. Uitsluitend
Recept Vergoedingsstatus: BOCOUTURE wordt niet vergoed. Voor prijzen wordt verwezen naar de G-Standaard. Registratiehouder:
Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstraße 100, 60318 Frankfurt/Main, Duitsland. Het is belangrijk om na toelating
van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van
het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke
bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Contacteer voor Nederland: +31
(0) 6 300 45 431 of +31 (0) 6 129 71 938. Voor alle informatie: Merz Pharma Benelux B.V., Hoevestein 36D , 4903 SC Oosterhout,
Nederland. Tel: +31 (0) 162 474 800.
Referenties: 1. Frevert J. Differences between botulinum products. Cosmet Med. 2013; 14.3:156-159.
2. Kerscher M, et al. Efficacy and safety of IncobotulinumtoxinA in the treatment of upper facial lines: results from
a randomized, doubleblind, placebo-controlled, Phase lll study. Dermatol Surg 2015;41:1149-1157.
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ALS U KON KIEZEN, ZOU U DAN
OOK NIET VOOR EEN ZUIVERE
BOTULINUM TOXINE TYPE A GAAN?
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OUD & NIEUW

stelt zich voor

Laserveiligheid
in de kliniek

Terugkijkend naar de afgelopen jaren begint een gevoel van trots te komen.
Was 2016 een speciaal jaar? Absoluut. Het jaar 2016 is het jaar waarin o.a.
de eerste AIOS voor de opleiding tot cosmetisch arts zijn afgestudeerd, de
procedure bij het College Geneeskundige Specialismen (CGS) t.b.v. een KNMG
profiel en beschermde titel voor erkend cosmetisch artsen van start is gegaan,
en minister Edith Schippers van VWS het NVCG congres heeft geopend.

15

Compicatie management
voor botox- en fillerbehandeling

Minister Schippers benadrukte in haar speech nogmaals het belang van
regulering en goede en erkende opleidingen in de cosmetische sector.
Ongeacht het doel van het geneeskundig handelen, gezondheidkundig of puur
cosmetisch, moet de patiënt te allen tijde kunnen rekenen op de allerbeste
zorg. Op kwaliteit, die vastgelegd en geborgd is. Mede dankzij de goede
samenwerking met de overheid en met aanpalende specialismen hebben we
hierin al veel bereikt. Het werd door de NVCG-leden zeer gewaardeerd
dat ook de minister haar waardering daarover uitsprak.

16

Cg DECEMBER 2016 INHOUD
Verslag

Vooruitkijkend kunnen we wederom een speciaal jaar tegemoet zien.
In het jaar 2017 zetten we ons beleid met focus op professionalisering in de
cosmetische sector voort. Zo hebben we een aantal verbetertrajecten gepland,
waaronder het doorlichten van de visitatieprocedures bij leden, opleiders
en opleidingsklinieken door een externe partij en de afronding van een
kwaliteitshandboek voor de vereniging.

20

2e NVCG CONGRES 2016

5x Abstract

Memorabel is ook dat wij in 2016 afscheid moesten nemen van twee zeer
gewaardeerde leden van de 'oude garde' van de NVCG. Wij wensen
Silvy Philippi een mooi en welverdiend pensioen. En wij eren Paul Musarella,
die om gezondheidsredenen moest stoppen met werken en helaas recent is
overleden. Paul, wij en ook jouw patiënten missen je!

26

Last but not least is het allerbelangrijkste voor 2017 de beoogde KNMG profielerkenning. Wat zou het fijn zijn als onze patiënten er op kunnen rekenen dat
de titel cosmetisch arts betekent dat zij echt in goede handen zijn.

van de lezingen
op het Congres 2016

34
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Cheers op het oude en nieuwe jaar!
Dr. Catharina Meijer, voorzitter NVCG
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COSMETISCH

Het woord LASER is een anagram en staat
voor ‘Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation’ wat op het volgende
neerkomt: er zit een stof met fotonen van
één golflengte in een buis waar aan beide
kanten elektroden zitten die een radiofrequent spanningsveld opwekken. De fotonen
worden tussen deze twee elektroden heen
en weer geslingerd en botsen tegen hun
metgezellen. Door dit botsen springen elektronen van fotonen over naar een andere
foton, die daardoor meer energiedragende
elektronen heeft dan in de rustsituatie.
Als dan de shutter van de lichtbuis opent
en de met energie verrijkte fotonen in
contact komen met specifieke huidbestanddelen, worden de extra elektronen geabsorbeerd met vrijgave van energie. Alleen
deze extra energie kan een effect in het
weefsel bewerkstelligen. Elke laser heeft
één golflengte (monochromatisch), één
richting (coherent), met een specificiteit
voor één chromofoor of absorbent (kleur
zoals haemoglobine, melanine en absorbent
zoals water of eiwit). De inhoud van de
laserbuis kan bestaan uit gas, vaste stof
of een vloeistof.

	monochromatisch betekent licht van
één kleur of golflengte

LASER WEEFSEL INTERACTIE
Enkele termen die belangrijk zijn in laser toepassingen:
	Spot size: de ingestelde energie output wordt verdeeld over het
weefseloppervlak ter grootte van de laserspot. Bij een grotere
spot size moet de energie dus verhoogd worden om gelijk te zijn
aan de output van een kleinere spot size en omgekeerd moet bij
een kleinere spot size de energetische output verlaagd worden
	Pulseduur: de tijd waarin het weefsel aan de ingestelde energie
per pulse wordt blootgesteld. Hoe korter de pulseduur (bij
gelijke spotgrootte en energieafgifte) hoe meer energie per
tijdseenheid wordt afgegeven en belangrijk hierbij is dat het
doelweefsel voldoende verhit wordt zonder omringende weefsels te beschadigen
	Fluence: de hoeveelheid energie in J/cm2. Bepalend is hierbij de
spot size, Pulseduur en geleverde energie in Watt. Daarom kunnen instellingen van hetzelfde soort lasers, maar van verschillende merken, niet zomaar worden gekopieerd
	Thermal relaxation time: de tijd die nodig is voor het doel weefsel om zijn warmte af te geven: hoe groter de target hoe langer
dit duurt
	Selectieve photothermolyse: de laser duur moet korter of gelijk
zijn aan de tijd dat het doelweefsel nodig heeft om af te koelen
zonder omringend weefsel te beschadigen
Het lichtspectrum is breed en bestaat o.a. uit zichtbaar licht
(de regenboogkleuren) dat tussen 415 en 780 nm ligt.

415 nm geeft blauw licht
520 nm is groen
570 nm is geel
590 nm is oranje
630 nm is rood
vanaf 660 tot 780 nm wordt het paars
Daarna is er geen kleur meer waarneembaar
en noemt men dit infrarood licht.
Figuur 1: lichtspectrum

	coherent betekent dat de richting van
de lichtbundel in een rechte lijn gaat
zonder afwijking of verstrooiing
	een golflengte is de afstand die een
lichtdeeltje, foton, per seconde aflegt
	een chromofoor is een huidbestanddeel
zoals melanine, water, hemoglobine of
eiwit, die energie van een bepaalde kleur
licht absorbeert en omzet in warmte.
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RESURFACING LASERS

Chromoforen die een sensitiviteit
hebben voor bepaalde golflengten
Haemoglobine absorbeert de energie uit
golflengtes 530-595 nm en desoxyhaemoglobine
heeft nog absorptie in het infrarode spectrum
tussen 755 en 1064 nm.
Melanine absorbeert 600 tot 1064 nm en
metamelanine houdt vooral van 810 nm
Water absorbeert de energie
uit infrarood licht > 2000 nm,
2940 en 10.640 nm
Eiwit (collageen) absorbeert tussen
585 en 595 nm, tussen 1064 en 1540 nm.
Een droge opsomming van golflengtes is saai
maar alles bepalend. Ik hoor vaak van cliënten
dat ze een laser behandeling hebben gehad.
Op de vraag welke, is het antwoord vaak:
“nou ja, een gefractioneerde laser”
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Om een onderscheid in deze groep lasers te maken zijn er
grofweg ablatieve lasers en niet-ablatieve lasers waarvan
de laatste meestal coagulerend werken. De huidcel bevat
+/- 70% water: door een laser waarvan de energie in water
wordt geabsorbeerd, ontstaat intracellulair gas en verdampen huidcellen. Voor dit ablatieve ofwel resurfacing
proces wordt een CO-laser of een Erbium- laser ingezet.
Is de chromofoor haemoglobine dan staat het coagulerende effect van de laser voorop en wordt een
Nd-Yag (1064 nm) of een Ruby (564 nm) laser toegepast.
Hieronder de meest gebruikte resurfacing lasers:
	CO2 laser ( 10.640 nm), absorptie in water en dus ablatief
te gebruiken voor het verwijderen van de huidoppervlakte en huidaanhangsels, skin tags, acne littekens, wratten
of rimpelvorming . Door de enorme energieoverdracht
die niet meer door water wordt geabsorbeerd is er ook
een coagulerend effect waardoor deze laser als snijdend
instrument voor blepharoplastiek gebruikt wordt
	Erbium-Yag ( 2940 nm) heeft een veel hogere absorptie
in water, is daarmee minder coagulerend en blijft bij elke
laser pass huidcellen ablateren. Deze laser wordt vooral
voor de oppervlaktevernieuwing van de huid ingezet
	Gefractioneerde niet-ablatieve lasers met golflengten
zoals 1540, 1550 en 1440 nm worden enkel voor resurfacing ingezet

GEFRACTIONEERDE LASERS
Tot een aantal jaren geleden werden er vooral lasers
gebruikt die een 100% lichtbundel vrijgaven, hetzij in een
continue modus hetzij in een gepulsde modus.
Door de enorme energie-overdracht, en behandeling van
het volledige weefseloppervlak, waren er ook meer bijwerkingen. Omdat behalve het specifieke weefseltarget ook
omliggende weefseldelen reageren, zat er een grens aan de
te gebruiken energie. Enerzijds leverde dit een drempel op
voor de benodigde energie voor een bepaald effect, omdat
de schade aan het omringende weefsel teveel bijwerkingen
gaf. Anderzijds was het juist die extra schade die het resultaat verbeterde, maar een inmiddels sociaal onacceptabele
genezingstijd meebracht.
Het fractionele tijdperk is begonnen met het toepassen van
IPL voor niet- ablatieve huidverbetering, de zogenaamde
photorejuvenation. Door het toepassen van de IPL voor
gelaatsontharing, bleek dat ook de huidstructuur verbeterde. Dus kwam de photorejuvenation, huidstructuurverbetering, in opgang. Echter, het resultaat was minimaal door
beperking van de toe te passen energie om geen schade te
geven welke een forse downtime vraagt. Voor een beter
resultaat moest de energie omhoog. Hoe breng je de energie omhoog en bescherm je in redelijke mate de rest van
het huidoppervlak? Juist, door de lichtbundel te splitsen in
kleine microstraaltjes waardoor alleen een klein percentage
van de huid (Micro Thermal Zones) behandeld wordt zonder
schade aan de tussenliggende huiddelen. Dit werd mogelijk door voor de lichtbundel een soort zeefje als filter te
plaatsen. En dus is hiermee de term gefractioneerd in
beeld gekomen.

Q-SWITCHED LASER

In principe kan elke laser of lichtbundel gefractioneerd
worden. Deze methode wordt in het algemeen als minder
schadelijk beschouwd. Maar het blijft nog altijd de vraag
welke laser gebruikt wordt. Een gefractioneerde CO-laser
is nog steeds een verdampende laser. Een gefractioneerde
1440 nm laser blijft nog steeds een coagulerende laser.
Het is wel zo dat door het fractioneren van de lichtbundel
er niet beschadigde huiddelen overblijven waardoor de
genezingstijd veel korter is geworden en de complicaties
c.q. bijwerkingen afgenomen zijn.
Figuur 2a: CO2 laser ablatie

Door middel van een speciale schakeling in het
laserapparaat wordt een ultrakorte pulse duur
(nanoseconden) verkregen met een zeer hoge
energiewaarde. Een dergelijke korte pulseduur is
nodig om te voldoen aan de selectieve photothermolyse. Daarmee is de kans op warmteschade in
de omgeving door geleiding zeer gering. Door de
korte pulseduur treedt als het ware een explosie
op van het chromofoor, die indien te intensief
wel degelijk schade kan berokkenen. Deze lasers
worden vooral ingezet bij tatoeages en pigment
afwijkingen.

PICOLASERS
De laatste ontwikkeling in lasers is gericht op de
kortst mogelijke pulse duur. Bij de gefractioneerde
picolaser Alexandrite 755 nm is dit 550 ps waardoor er i.p.v. hitte absorptie een photomechanische impact ontstaat. Dit veroorzaakt een soort
drukgolf in het weefsel waarbij kleine vacuoles
ontstaan en pigment en inktdeeltjes verpulverd
worden. Momenteel de meest geavanceerde laser
voor tatoeage behandeling.

PDL
Een pulse dye laser maakt gebruik van een organische stof en heeft altijd een kleur. De bandbreedte van de golflengten ligt tussen 585-595 nm
en wordt geabsorbeerd in haemoglobine zowel
oppervlakkig als in de midlaag van de huid. Deze
laser wordt vaak toegepast bij couperose, rosacea,
wijnvlekken en verwijde bloedvaatjes in het gelaat. Er is ook enige absorptie door melanine.

KTP
Deze laser levert 532 en 582 nm wat goed geabsorbeerd wordt in oxyhaemoglobine en oppervlakkig pigment, dus geschikt voor couperose en
pigmentlaesies.

ALEXANDRITE
De golflengte 755 nm wordt goed specifiek door
melanine geabsorbeerd en is zeer geschikt als ontharingslaser. In Q-switch mode wordt de Alexandrite ook toegepast bij tatoeage behandelingen.

DIODELASER
Een diodelaser bevat ook maar één golflengte
(+/- 5 nm), maar de energie wordt tussen twee
platen opgewekt en niet in een buis. De energetische output is veel lager dan bij een gaslaser, zoals een CO-laser en er is een beperkte mogelijkheid
aan golflengtes beschikbaar. Een diodelaser wordt
voornamelijk voor haemoglobine en melanine gebruikt. Voorbeelden zijn de diodelaser 810 nm voor
haarverwijdering en coagulatie van bloedvaten.

Figuur 2b: Gefractioneerde CO2 laser
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IPL
Naast lasers, die één golflengte bevatten, bestaat
er ook Intensed Pulsed Light. In dit apparaat zit
een condensator, die fotonen van golflengten
tussen de 515 en 1200 nm bevat. Een IPL bevat dus
polychromatisch licht en de output is non-coherent. Wat betekent dat het licht niet gefocused
is, maar alle kanten uitstrooit. Een condensator
bestaat uit twee platen met een positieve en
negatieve lading. Hiertussen bewegen de fotonen zich en pikken van elkaar elektronen op. De
condensator fungeert als een soort samenperser.
Elke keer dat er een pulse gegeven wordt, moet de
condensator zich weer opladen. De functionaliteit
van de condensator bepaalt de kwaliteit van de
apparatuur en dus de aanschafkosten.
IPL bevat derhalve licht dat geabsorbeerd wordt in
zowel heamoglobine, melanine, eiwit alsook water.
Daardoor is het toepassingsgebied erg groot maar
niet specifiek. De IPL wordt vooral voor ontharing,
couperose en oppervlakkig pigment gebruikt. Hierbij is het van belang om de juiste filters te kiezen
voor het te behandelen doel.

LED

Figuur 4a: LED gelaat

Light Emitted Diodes is ook een vorm van lichttherapie.
Er wordt gebruikt gemaakt van ledlampjes die geen
warmte afgeven, maar waarvan de energie van een
bepaalde kleur op cellen een hele specifieke werking
hebben. Grofweg komt het neer op photobiomodulation, een nabootsing middels lichtenergie van
het normale wondverloop.
Als je naar de normale wondfase kijkt zijn er 3 stadia:

	Debridement: opruiming van kapot weefsel voor-

namelijk door macrofagen, mestcellen, T-cellen en
neutrofiele granulocyten
	Regeneratie: opbouw van nieuw weefsel door fibroblasten, myoblasten en endotheelcellen
	Herconstructie: het collageen moet in een triple helix
worden opgebouwd, er is elastine nodig en de wond
moet een versteviging krijgen van huidcellen.
Het blijkt dat het infrarode licht van 830nm het debridementproces activeert en dat het rode licht van
633nm acteert als politieagent om opbouwende cellen
naar het wondgebied te roepen. Hiermee kan zonder
wond een huidgebied gestimuleerd worden door met
de juiste golflengte LED licht een bepaald proces van
wondgenezing op te roepen.
LED wordt op meerdere vlakken toegepast:
	wondgenezing zoals brandwonden of postoperatieve
condities
	littekenherstel
	striae behandeling
	rosacea
	huidverbetering zoals photorejuvenation
	lymfe oedeem
	huidontstekingen zoals psoriasis en
chronisch eczeem
	vermoeidheidsproblemen gebaseerd op toxificatie

Figuur 4b: LED

Figuur 3: IPL

Foto: Ivo van der Velden
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Nieuwe laser indicaties
Een recente ontwikkeling is de non-invasieve toepassing van lasers voor lipolyse.
De SculpSure gebruikt daarvoor een 1060 nm laser. Deze golflengte heeft een hogere absorptie in vetcellen en
minimaal in de huidlaag. Gedurende 25 minuten worden 4 platte applicatoren in een frame op het lichaam geplaatst.
Gedurende de weken daarop tot ongeveer 3 maanden gaan de vetcellen door apoptose kapot.
Een andere ontwikkeling is het toepassen van CO2 en Erbium lasers om middels ablatie/verhitting de
intravaginale wand te verstrakken.

OP ENERGIE GEBASEERDE TECHNIEKEN
Energy Based Devices (EBD) bevat een heel scala
van verschillende apparatuur waarbij er door
energie overdracht in weefsel een specifiek effect
wordt opgewekt. Er is wel sprake van weefselsensitiviteit maar niet van geïsoleerde weefsel
specificiteit. Hieronder volgt een opsomming van
EBD zoals we die nu in de markt zien:

Ultrasound: het toepassen van geluidgolven met

een frequentie buiten het hoorbare gebied van 30
Hz tot 18 KHz. Er zijn ultrasounds met een hoge
frequentie (rond 3 MHz) die niet diep in het weefsel doordringen en vooral warmte in de dermis veroorzaken welke echter door geleiding ook dieper
in het weefsel kunnen doordringen. Ultrasounds
met een lage frequentie (30 KHz) hebben minder
effect op de oppervlakkige huidlagen en dringen
dieper door tot in het subcutane vetweefsel. Een
ultrasound werkt met piezzo elektrodes. Stel je
een omgekeerde trommel voor, waarbij het membraan heen en weer beweegt in verticale richting.
Als het membraan uitstulpt wordt de geluidsgolf
in het weefsel gestuwd en resulteert dit in samenpersen van cellen. Als het membraan instulpt,
gebeurt het omgekeerde. Afhankelijk van de
frequentie, energie en “pulseduur” resulteert dit in
verwarming of verhitting. Als het doel manipulatie
van vetweefsel is, werken ultrasounds volgens het
principe van cavitatie. Dit betekent niets anders
dan dat cellen in elkaar gedrukt worden en weer
uitzetten. Door deze beweging wordt er warmte
in de vetcel opgewekt waardoor het water in de
vetcel gasbelletjes vormt. Die gasbelletjes maken
de wand van cellen tijdelijk permeabel. Als alle
cellen zijn samengedrukt ontstaat er een vacuüm
tussen cellen waarmee door de tijdelijke permeabiliteit, via omgekeerde osmose, de celinhoud wordt
verwijderd. Er is een verschil tussen stabiele en
implosieve cavitatie. In de stabiele vorm zullen
de gasbelletjes langzaam terugkeren naar de waterfase en blijft de vetcel intact. Bij de implosieve
vorm zit er zoveel energie in de gasbelletjes dat de
vetcel explodeert. Bij ultrasounds is er ook sprake
van niet-specifieke warmteoverdracht waarbij
de frequentie de diepte bepaalt, de pulseduur en
energie output het proces bepalen.

Ook ultrasound technieken worden in gefractioneerde
vorm aangeboden en zelfs in gefocuste vorm. Voorbeelden
van Ultrasound technieken voor contour vorming zijn:
	Ultrashape hoogfrequente US met implosieve cavitatie
geschikt voor een kleine lokale vetophoping,
	Lipocavitron, Thermalipo zijn laagfrequente US met
stabiele cavitatie geschikt voor grotere vetophopingen
	Ultracontour
	Proslimelt

Figuur 5a: Ulthera

Voor het gelaat is het doel huid verstrakking of versteviging.
Als voorbeeld beschrijf ik de Ulthera. Een ultrasound methode die via gefocuste hoogfrequente ultrasound pulsen, door
hitte- overdracht op het SMAS-netwerk, een huidverstrakking
opwekt. Hitte werkt beschadigend op collageen, een eiwit,
waardoor er een inflammatie ontstaat met nieuwvorming van
collageen. Met de Ulthera is het mogelijk eerst met de behandeltransducer de juiste weefsellaag te visualiseren op het
behandelscherm om daarna met dezelfde transducer de pulsen
te plaatsen. De behandelindicaties zijn vooral verstrakking van
de gelaatshuid en kaaklijn maar de regio’s worden steeds verder
uitgebreid naar hals, decolleté en sinds kort wordt het ook
voor hyperhydrosis van de oksels aangewend.

Figuur 5b: Ulthera hals
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Radiofrequentie: bij radiofrequentie wordt er door niet-gal-

vanische stroom een elektromagnetisch veld in het weefsel
opgewekt. Ook hier is het doel weefsel verhitting. RF bestaat
in monopolaire en bipolaire vorm. Stroom zoekt in weefsel de
weg van de minste weerstand. Bij monopolaire toepassing is de
stroom ongericht en bij bipolaire toepassing zal het elektromagnetisch
veld tussen beide polen ontstaan wat meer controle over
gerichte weefsel verhitting geeft. Ook RF is in hoogfrequente
en laagfrequente modi beschikbaar waarbij laagfrequente RF
dieper in het weefsel doordringt.
Ook de afstand tussen de electroden is bepalend: theoretisch
kan je aannemen dat de helft van de afstand tussen beide polen de maximaal te bereiken diepte weergeeft. Dit is echter wel
afhankelijk van de weefselgeleiding welke afhankelijk is van
de vasculariteit en hydratiegraad. Derhalve zoekt de industrie
naar applicatoren waarbij de afstand tussen de electroden het
grootste is om dieper in het weefsel te kunnen doordringen.
Een derde optie is de Multi electrode RF: er zitten meerdere
electroden in het handstuk waarbij er 1 als anode en de rest
als kathode dient, dus het blijft een bipolaire toepassing maar
de afstand tussen de electroden kan daarmee wel vergroot
worden en derhalve neemt de penetratiediepte toe.
Voor het gelaat, met als doel verstrakking via verwarming,
is de verwarming gericht op stimulatie van fibroblasten. Als
voorbeeld de monopolaire hoogfrequente Thermage toepassing te noemen.
De Venus VIVA maakt gebruik van RF tips die net onder de
epidermis een electro-magnetisch veld creëren en daarmee
de epidermis als barrière uitschakelen voor de hoeveelheid
geleverde energie.

Figuur 6: Legacy baseline en folluw up (3 maanden later)

Op bodyregio’s, met als doel vermindering van
vetophopingen en contourvorming zijn de hoogfrequente Accent, mono en bipolair, de laagfrequente Thermalipo, bipolair en multifrequentionele toepassing te vinden. Vrij nieuw is er een
bipolaire multi-electrode radiofrequentie zoals de
Venus Legacy die naast bipolaire hoogfrequente
RF ook een magnetische pulse afgeeft wat veel
groeifactoren vrijmaakt o.a. voor neovascularisatie en collageenvorming. Door de grote behandelkop, grote afstand tussen de electroden gecombineerd met een opzuiging van de huidplooi is
er een snelle verwarming van dieper gelegen
vetweefsels mogelijk. Net zoals bij de toepassing
van lasers wordt ook de RF techniek verder ontwikkeld voor intravaginale wand verstrakking.
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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
oort voor de cliënt.
pasp
een
van
en
mak
te
verzocht gebruik

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

10

Cg MAGAZINE

DECEMBER 2016

€ 1,- NVCG
*

leden
voor

*

0
€ 1,5 leden
tie
n
r
voo
n
koste
d
erzen
sief v

*exclu

MECHANISCHE HUID VACUÜM MASSAGE
Endermologie/LPG: dit is een huid-bindweefselmassageap-

Cryolipolyse: in plaats van warmte voor het

leegmaken van vetcellen, gebruiken diverse apparaten juist temperatuurverlaging om warmte aan
de vetcellen te onttrekken. Door een huidplooi
tussen koelplaten of in een vacuüm cup aan te
zuigen wordt de temperatuur gedurende 40
tot 60 minuten naar 4-7 graden gebracht waarmee het proces van apoptose wordt geïnitieerd.
De oppervlaktes die behandeld kunnen worden
zijn beperkt en de behandeling moet gemiddeld
3 keer herhaald worden. Als voorbeeld is er de
CoolSculpture voorheen Zeltiq genoemd. Ook
zijn er combinaties van shockwave en cryolipolyse op de markt waarbij de shockwave probe de
fibreuze septa verbreekt en de cryo probe
de vetcellen afbreekt.

paraat dat door tractie aan de huid een vacuüm creëert voor
lymfe-drainage en door mechanische massage fibroblasten
stimuleert in de aanmaak van collageen. Hiermee kan er een
positieve invloed zijn op lymfestuwing, cellulitis of huidverslapping.

Icoone is op dit principe doorgegaan en heeft naast de

horizontale aanzuiging in het handvat ook in de rollers gaatjes
die de oppervlakkige huidlaag aanzuigen. Dit is gebaseerd op
de Multi Micro Alveolar Stimulation, het netwerk van bindweefselvezels dat niet alleen alle weefsels (epidermis, dermis,
subcutis, spieren en pezen) verbindt maar blijkbaar onder
tractie via fibrillen een messenger functie vervult.
Dit is een revolutionaire update in de “underdog” positie
van het bindweefsel.

COMBINATIES VAN LASER/LICHT/EBD
MET HUID-BINDWEEFSEL MASSAGE
Lasers, licht, IPL, en EBD hebben allemaal hun waarde en niche
in de Cosmetische Geneeskunde bewezen. De industrie probeert al deze technieken in 1 apparaat te verweven maar het
uiteindelijke resultaat is niet altijd de optelsom van 1+1+1= 4.
Enkele voorbeelden, maar zeker niet volledig, zijn de volgende
apparatuur waarbij er maandelijks nieuwe combinaties komen.

Figuur 7: Icoone

Velashape: vacuüm massage met RF
Velamooth: vacuüm massage met RF, LED en Laser
Icoone laser: vacuüm massage met MMAS en LED en Laser
Ultrashape met RF en vacuüm massage

Zoals uit de toelichtingen in dit artikel mag blijken, heeft elke
applicatie een eigen 'efficiëntie wet' voor weefsel-interactie

en -effectiviteit: dit behelst de exposure-time tussen weefsel en

laser/licht/LED/RF-exposure, totale energiedichtheid en spotsize
betreffende de verschillende technieken.

De ontwikkeling van combinaties van deze technieken met simultane
weefselmassage is zeker interessant; kan het resultaat verbeteren,
alsook de behandeltijd verkorten.
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by activating macrophages and increasing
pro-inflammatory cytokines which in turn
promote growth factor release and fibroblast
proliferation. This probably occurs by the
activation of cytochrome c oxidase in the
respiratory chain of mitochondria. 5 The
of being bactericidal and anti-inflammatory. 6

Spot prone skin
LED phototherapy has also been shown
of spot prone skin, with blue light having
radical release from protoporphyrin and
coproporphyrin, found in proprionibacterium
acnes, the bacteria responsible for the
pathogenesis of acne. When used in
combination with red light a deeper
penetration is achieved and the red
light activates a further form of porphyin,
protoporphyrin IX, as well has having a
6

Dermalux LED phototherapy
The Dermalux ® Tri-Wave device uses a
combination of three wavelengths, blue
(415nm) red (633nm) and near-infrared
(830nm) which can be used concurrently
or in any combination with adjustable
treatment times. The combination of three
wavelengths allows treatment at multiple
depths simultaneously, with multiple modes
of action. As previous studies have shown,
a combination of all three wavelengths is an
and the use of red and near-infrared is an
rejuvenation of all skin. I have had excellent
outcomes in over 1,500 treatments used
as a standalone rejuvenation treatment
or when in combination with chemical
peels, radiofrequency or fractional ablative
resurfacing. My preference is to use three
wavelengths for 20 minutes immediately
after any skin rejuvenating process, including
anything from exfoliating peels to deep laser
resurfacing, and then a further 5 sessions
every 48 to 72 hrs. As a standalone skin
rejuvenation process in healthy skin I try to
combine treatments on a weekly basis with
an evidence-based skincare regime. The
Dermalux LED is such a useful addition
clinic, it is probably the best investment in
technology I have ever made.
Dr Simon Ravichandran is
the clinical director of Clinetix
Rejuvenation and the president
of the Association of Scottish
Aesthetic Practitioners.
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Uitgelicht
In deze uitgave stellen wij u graag voor
aan het onlangs gecertificeerde lid

Thanya Tha-In studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit
in Rotterdam. Ze behaalde cum laude
haar artsenexamen in 2004.
Daarna verrichtte zij promotie onderzoek aan de Oxford universiteit
in Engeland. In 2009 is ze gepromoveerd en in 2014 heeft ze haar
opleiding tot algemeen chirurg
succesvol afgerond.
Ze praktiseert als chirurg en
cosmetisch arts in haar praktijk
Tha-In Aesthetics in Rotterdam en Kliniek Laurium in Zoetermeer.
Voor haar is schoonheid zeer persoonlijk. Het gaat om de balans tussen
de binnen- en de buitenkant. Kwaliteit en persoonlijk aandacht staat
hoog bij haar in het vaandel.
Dr. Thanya Tha-In is MSRC-geregistreerd als algemeen chirurg en is
NVCG-gecertificeerd cosmetisch arts. Ze is sinds kort lid van de Wetenschapscommissie van het NVCG. Ze streeft naar kwaliteit in combinatie
met wetenschappelijke onderbouwing in de cosmetische zorgsector.

Thanya Tha-In

Ze houdt van de mooie dingen in het leven zoals reizen,
yoga en gezonde voeding. Alles wat de innerlijke mens
in balans brengt heeft haar interesse.

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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Door Wouter Kelderman,
Laser Safety Advisor

VELIGHEID
VERENIGING

LASERVEILIGHEID
IN DE KLINIEK
Misschien wel een van de meest ondoorzichtige verplichtingen voor een kliniek?
Laat ik proberen wat (laser)licht in
de duisternis te schijnen
In het kader van de Europese richtlijn “kunstmatige optische straling” is er in Nederland een
paragraaf binnen de Arbowet opgenomen(artikel
4a). Hierin is voor een werkgever uiteengezet hoe
men dient om te gaan met de risico’s verbonden
aan optische straling. Dat begint met het uitvoeren van een risico analyse, gevolgd door een plan
van aanpak om de risico’s te minimaliseren danwel
weg te nemen. Binnen de medische sector hebben
we de “handicap” dat we de mensen niet van de
laser kunnen scheiden, waardoor we altijd een bepaald risico lopen. Dit proberen we te minimaliseren door het nemen van technische maatregelen,
aangevuld met procedures en als laatste barrière
persoonlijke bescherming.

Dit gaat alleen niet op bij gebruik van
meerdere lasers in 1 ruimte, dan is route 1
de beste optie.

Wat doet laserveiligheid.com
Wij geven advies en verzorgen risico analyses en leveren complete oplossingen
voor ziekenhuizen en klinieken.
Ons productaanbod varieert van brillen
tot raamblindering, van schuifbordje tot
interlock systeem met LED verlichte
waarschuwingen.

Voor meer informatie
www.laserveiligheid.com

Hoe verhoudt zich dat tot de IGZ?
De IGZ ziet toe op een veilige toepassing van medische ingrepen en als zodanig kijken zij ook naar
de veiligheid voor patiënten en omstanders. Om
het veilig werken met lasers te kunnen borgen zijn
er praktisch 2 aanvliegroutes.
Route 1 is het toepassen van een richtlijn van een

beroepsgroep – deze zal restrictief zijn en er zullen veel maatregelen moeten worden genomen
om een ruimte veilig te maken zodat er ongeacht
het soort laser veilig gewerkt kan worden. Dit is
een gedegen aanpak welke redelijk toekomstbestendig is.
Route 2 is een risico analyse gebaseerde aanpak.

Hierbij wordt er gekeken naar de laserbronnen in
gebruik en de bijbehorende risico’s. Deze methode is minder toekomstzeker omdat bij aanschaf
van een nieuwe laser het proces moet worden
herhaald. Voordeel van deze methode is dat er
waarschijnlijk minder kosten aan maatregelen uit
voort komen.
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COMPLICATIEMANAGE
NA BOTULINE
EN FILLERBEHANDEL

De afgelopen twintig jaar zijn aantal cosmetische ingrepen middels botulinetoxine (Btx) en fillers (FL)
enorm toegenomen.1 Wanneer kundig en goed uitgevoerd, resulteren deze behandelingen in een mooi
en fris gelaat en een tevreden patiënt. Echter in sommige gevallen kunnen botulinetoxine- en
fillerbehandelingen leiden tot complicaties variërend van milde tot ernstige blijvende letsels.
Dit artikel omvat risico’s rondom het gebruik van injectables, aanbevelingen hoe complicaties
te voorkomen en te behandelen indien er complicaties optreden.

Complicaties na botulinetoxinebehandeling
Botulinetoxine (Btx) is de behandeling die het
meest wordt uitgevoerd in een cosmetische kliniek.
Milde complicaties als gevolg van het prikken zoals
roodheid, zwelling, ecchymose en/of hoofdpijn zijn
van voorbijgaande aard. Daarnaast kunnen ernstige
complicaties, zoals een anafylactische shock na Btxbehandeling, worden voorkomen. Hypersensitiviteit
wordt vaak veroorzaakt door componenten in de Btx
oplossing zoals humaan albumine, lactose of natriumsuccinaat. In het geval van een anafylactische shock
na Btx injectie moet de behandelaar snel handelen
en dient de airway (A), breathing (B) en de circulatie
(C) te worden gewaarborgd.2 Direct dient ook de
behandeling met adrenaline gecombineerd met
antihistaminica en steroïden te worden gestart.
Specifieke complicaties na Btx behandeling zijn
vaak het gevolg van de priktechniek, de dosering en
de diffusie van de Btx oplossing naar omliggende
spieren wat voor ongewenste resultaten zorgt.3,4
Om dit te voorkomen, is uitgebreide kennis van de
anatomie belangrijk. Upper face complicaties zijn
onder andere “spock” look, ooglidptosis, wenkbrauw
ptosis, diplopie. Lower face complicaties zijn een
asymmetrische lach, perioraal drooping of dysfagie.
Om deze complicaties te voorkomen, zijn er bepaalde richtlijnen: 5,6

16

Cg MAGAZINE

DECEMBER 2016

	“Spock look” kan optreden door injecties in de
frontalis spier. Om dit te corrigeren kan enkele
eenheden Btx worden geïnjecteerd in de laterale
frontalis, 2 cm boven de wenkbrauw.
	Ooglidptosis kan optreden na Btx injecties in
	de glabella regio. Om dit te voorkomen vermijd Btx
injecties 1 cm van de orbita rand. Een ooglid-ptosis kan
gecorrigeerd worden met iopidine 1-2 oogdruppels
driemaal daags. Dit kan het ooglid 1-2 mm liften.
	Wenkbrauwptosis kan worden voorkomen door
injecties 3 cm boven de wenkbrauw te vermijden en
altijd de antagonerende wenkbrauw depressor mee
te behandelen.
	Diplopie en asymmetrische lach kan optreden na
de behandeling van de kraaienpootjes.
	Door 1 cm buiten de orbita rand en boven de
bovenrand van de zygoma te blijven, kan deze
complicatie worden voorkomen.
	Perioraal drooping treedt op bij de behandeling
van de depressor anguli oris.
	Dysfagie treedt op bij de behandeling van
	de platysma band met Btx injecties. Van belang is
	om de platysma spier oppervlakkig en met lage
dosering te behandelen om complicaties
te voorkomen.
Wanneer complicaties optreden na Btx behandeling,
is het belangrijk aan de patiënt te benadrukken
dat deze effecten van voorbijgaande aard zijn.
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TOXINELING
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Dr. Thanya Tha-In

Daarnaast is het belangrijk dat men het beloop van
arteria facialis in acht neemt tijdens het injecteren
van de neuslippenplooi, traangootjes, anterior
mediale wang en neus. De arteria facialis is een
tak van de arteria carotis externa en is de arteriële
voorziening van het gelaat. Intravasculaire injecties
in de zijtak van arteria facialis kan door occlusie van
het vat in sommige gevallen leiden tot huidnecrose.
Indien er vermoeden is op vasculaire occlusie, dient
men de behandeling direct te staken, een behandeling met orale nitraten te starten voor vasodilatatie en hyaluronidase te injecteren om de filler op
te lossen. Wanneer mogelijk de arteria ophthalmica
geoccludeerd is, is het bewezen zinvol vanuit een
kadaver studie, retrobulaire hoge dosering hyaluronidase te injecteren naast het geoccludeerd vat.9
Hyperbare zuurstof, stamceltherapie en topicale
nitraten kunnen de vascularisatie van de huid
verbeteren bij verdenking op ischemie door occlusie.
Hiermee kan huidnecrose worden voorkomen.

Complicaties na filler behandeling
Complicaties na filler behandeling zijn gerelateerd
aan het type materiaal, patiënten selectie en injectietechnieken. Een anafylactische reactie is een
acute complicatie na filler behandeling en dient
direct met spoed te worden behandeld. Daarnaast
kunnen complicaties zoals noduli, tyndall effect,
infectie, granuloom vorming en vasculaire occlusie
voorkomen.7,8
Wanneer een filler als noduli palpabel is, kan dit
worden behandeld met hyaluronidase injecties
en massage. Het “tyndall effect” kan worden
voorkomen door de filler niet te oppervlakkig te
injecteren. Infecties kunnen worden voorkomen door
steriliteit in acht te nemen en wanneer tekenen van
infectie optreden, de patiënt adequaat te behandelen met orale antibiotica.
Vasculaire occlusie na filler behandeling kan leiden
tot blindheid en huidnecrose.9,10 Een ernstige
complicatie die blijvende gevolgen heeft voor de
patiënt. Kennis van de anatomie en het beloop
van het aangezichtsvasculatuur is van essentieel
belang. Door interconnecties tussen de zijtakken van
de arteria facialis en arteria ophthalmica, kunnen
intravasculaire injecties leiden tot blindheid. Tijdens
een fillerbehandeling van de neus is van belang
te weten dat de arteria nasalis dorsi een zijtak is
van de arteria ophthalmica. Intravasculaire injectie
in deze arterie kan leiden tot blindheid. Om dit te
voorkomen kan een canula worden gebruikt. Door
voor het injecteren te aspireren en injecties alleen in
de midline te plaatsen kan de kans op intravasculaire
injectie bij neusbehandelingen worden verkleind.
Tijdens behandelingen van het voorhoofd en de
glabellaregio, dient de behandelaar het beloop van
de supratrochleaire en de supraorbitale arterie te
kennen. Beide arteriën zijn aftakkingen van arteria
ophthalmica en intravasculaire injectie alhier kan
tevens leiden tot blindheid.

Conclusie
Gezien de groeiende markt zullen het aantal
injectable behandelingen en het aantal uitvoerende
behandelaars blijven toenemen. Hiermee zullen ook
het aantal complicaties gerelateerd aan injectables
blijven toenemen. Certificering en goede scholing
van artsen gecombineerd met hoge kwaliteitseisen
aan producten kunnen ervoor zorgen dat de
behandelingen met injectables gedegen kunnen
worden uitgevoerd en ernstige complicaties
kunnen worden vermeden.
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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
huidkanker
A Nnaar
TIO
X I D AisNessentieel
T E N geweest
A U TinOdeRdoorbraken
I T E I T op het gebied van antioxidanten. De sterke
formules zijn geconcentreerd met pure actieve ingrediënten en hebben bewezen optimaal in de huid te kunnen
Onze missie is om de gezondheid van de huid te helpen verbeteren. Met dit doel als leidraad, doen wij een

dringen. Onze oorsprong ligt in de USA, maar inmiddels wordt de geavanceerde professionele huidverzorging
simpele belofte – wij bieden geavanceerde huidverzorging die wetenschappelijk wordt ondersteund. Jarenlang

geadviseerd
en gebruikt door dermatologen, esthetisch artsen en huidexperts wereldwijd voor dagelijks
onderzoek naar huidkanker is essentieel geweest in de doorbraken op het gebied van antioxidanten. De sterke
gebruik
en omzijn
klinische
behandelingen
te ondersteunen.
producten
worden
ontwikkeld
omtetekenen
formules
geconcentreerd
met pure actieve
ingrediëntenDe
en hebben
bewezen
optimaal
in de huid
kunnen van
dringen. Onze
ligthuidgezondheid
in de USA, maar inmiddels
wordt deen
geavanceerde
professionele
huidveroudering
te oorsprong
corrigeren,
te beschermen
toekomstige
schade te huidverzorging
voorkomen.
geadviseerd en gebruikt door dermatologen, esthetisch artsen en huidexperts wereldwijd voor dagelijks
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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.
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GEÏNTEGREERDE HUIDVERZORGING
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Wij geloven in een simpele methodiek: langdurig en maximaal resultaat wordt behaald door een combinatie van

icale

medisch esthetische procedures, professionele behandelingen en geavanceerde dagelijkse verzorging.
Geïntegreerde huidverzorging is een concept ontwikkeld met als centraal punt medisch esthetische procedures. De

e

ebben

ende

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.

SKINCEUTICALS BENELUX
Josien Kox - Brand Manager | josien.kox@loreal.com | +31 (0)6 20 60 83 78
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CONGRESVERSLAG

2e NVCG-congres 2016
geopend door minister Schippers
Utrecht, 6 december 2016, minister Edith Schippers van VWS (ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport) opende het 2e NVCG congres met de volgende toespraak.

"Beste mensen,
Over cosmetische ingrepen wordt vaak lacherig gedaan. Dat
is iets voor rijke vrouwen die van gekkigheid niet meer weten
wat ze met hun geld moeten doen.
De werkelijkheid is anders. In de praktijk gebeurt er heel veel
moois. U helpt heel veel mannen en vrouwen om lekkerder in
hun vel te zitten. Om frustraties achter zich te laten. Blij te
zijn met zichzelf. Dat is hartstikke mooi werk!
Maar wat we ook zien
Een oog dat scheef hangt. Een zichtbare bult. Een infectie.
Een permanente filler, terwijl dat toch echt niet meer mag.
Of het gevoel dat je onder druk wordt gezet. “De spuit zat er
al in voordat ik erg in had.”
We horen dit soort verhalen helaas nog steeds. Ik ken ze
zelf ook. Al vanaf het moment dat ik Tweede Kamerlid ben
geworden, krijg ik een onafgebroken stroom brieven van
vrouwen die zich verminkt voelen. En als je de foto’s ziet –
die dat ook zijn.
Een aantal van die vrouwen hebben zich laten verleiden om
zich in het buitenland te laten behandelen. Die komen terug
om door u de hersteloperaties te laten doen.
Maar dat geldt zeker niet voor allemaal. Ook in Nederland
raken vrouwen verminkt.
Enorm belangrijk dus om de kwaliteit van de cosmetische
zorg te verbeteren. Om de positie te versterken van de
mensen die gebruik maken van cosmetische zorg.
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Die door het woord kliniek of door die witte jas denken dat ze
in goede handen zijn. Een logische gedachte. Dit is Nederland.
Hier hebben we het allemaal goed geregeld. Toch?
Terwijl wij allemaal weten dat dit in uw sector niet altijd
het geval is. Misstanden stralen af op u allemaal. Daarom is
het cruciaal om met u samen de sector op te schonen van
onbekwamen en over de volle breedte een kwaliteitsslag
te maken.
	Door de slogan bij reclame’s voor cosmetische ingrepen.
Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken. Vooraf ontbreekt
vaak dat besef. Heel belangrijk om mensen te wijzen op
hun eigen verantwoordelijkheid. En natuurlijk is dat niet
genoeg. We zien programma’s op tv waar mensen mooier
worden gemaakt. Schijnbaar zonder moeite en pijn. We
zullen mensen veel beter en breder moeten informeren.
Ook over de risico’s. Ook over de beperkingen. Niet alles
is mogelijk. U moet ook ‘nee’ willen zeggen.
	De kwaliteit van professionals moet eenduidig en toetsbaar
zijn. We willen behandelaars die bevoegd en bekwaam zijn.
	Ik wil daarom laseren als voorbehouden handeling in de wet
BIG. Zodat deze handeling, die echt schade kan aanrichten
– en ook daarvan kennen wel allemaal de voorbeelden –
niet meer zomaar door iedereen kan worden gedaan.
	En een erkende opleiding voor cosmetische geneeskunde.
Zodat niet iedereen zich cosmetisch arts kan noemen.
Zodat we het bijklussen en het beunhazen tegengaan.

	De Nederlandse Stichting voor Esthetische Geneeskunde
ontwikkelt veldnormen, waar de IGZ op zal toezien.
	Zodat uw werk net zo toetsbaar is als dat van andere artsen. Ik vind dit echt een cruciale stap. Omdat cosmetische
behandelingen niet medisch noodzakelijk zijn, viel deze
sector tussen de wal en het schil. Ik heb dat nooit begrepen. Een medische handeling – noodzakelijk of niet – blijft
een medische handeling. Met alle risico’s van dien. Dus
moet je vooraf heel goed geïnformeerd worden. Moet je
tijdens de behandeling alle waarborgen hebben die je ook
in andere ziekenhuizen en klinieken hebt. Ook als het gaat
om toezicht en klachten dezelfde rechten hebben als elke
andere patiënt.
Ik ben blij dat we in deze ambities samen optrekken.
Maar ik wil u nog meer vragen.
Allereerst
De meesten van u zijn cosmetisch arts. Maar ook als u plastisch chirurg bent, huidtherapeut, KNO arts, kaakchirurg of
als u op een andere manier met cosmetische zorg te maken
heeft – laten we niet verzanden in onenigheid over wie nu
wat mag doen. Het is cruciaal dat er een heldere taakverdeling komt, waarbij iedereen doet waar hij het beste in is.
Alleen zo kunnen mensen goed
en veilig worden geholpen. Als
hierover onduidelijkheid en
onenigheid blijft bestaan is
dat niet in het belang van
uw cliënten. Die zien
dan door de bomen
het bos niet meer. En
u weet wie er dan in
het vacuüm springen: de cowboys,
de bijklussers, de
beunhazen. De
klinieken in het
buitenland waar

je twee ingrepen krijgt voor de prijs van één, met garantie
tot de voordeur. Cruciaal dus dat u de taakverdeling op orde
krijgt en dat dit ook volstrekt helder wordt voor mensen.
Het is echt aan u om dit te doen. U bent de deskundigen.
U kunt dit beter dan wie ook. Daarom verwacht ik dat u
het ook gewoon gaat doen.
Als het niet lukt, moet ik vanuit de overheid ingrijpen.
Als ultimum remedium. Met gezichtsverlies voor de sector.
Daarom roep ik u vandaag op: kom met een gezamenlijk
voorstel!
Tot slot
u heeft vast de discussie gevolgd over hulpprogramma’s op
tv. In de media zijn hierover verhalen verschenen dat mensen
zich slecht behandeld voelen. Je komt voor een nieuwe neus
en wordt onder druk gezet om ook nieuwe borsten te nemen.
Tijd om na te denken is er niet. En terug kan ook niet meer –
want dan betaal je alsnog alle kosten zelf. Een tandarts die
tandtechnieker blijkt te zijn en iemand zomaar een kunstgebit
aanmeet. Als het niet past, geeft hij niet thuis want de camera’s draaien niet meer.
Beste mensen, ik weet niet wat wel en niet klopt van deze
berichtgeving. Dat is niet aan mij.
Maar dit soort berichten maken wel iets helder: een slogan is belangrijk, maar een slogan is niet genoeg. Regels en
veldnormen zijn belangrijk, maar niet genoeg. Voorbehouden
handelingen en een beschermde beroepstitel zijn belangrijk,
maar niet genoeg.
Natuurlijk, de wet biedt mensen bescherming. Cliënten moeten op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) goed geïnformeerd worden over de risico’s
van een ingreep. Dit geldt ook bij cosmetische ingrepen die
verricht worden onder verantwoordelijkheid van een arts of
tandarts. Belangrijk, maar ook dat is uiteindelijk niet genoeg.
Want het gaat niet alleen om de letter van de wet, het gaat
ook om de geest van de wet. En de geest van de wet is dat
het belang en de veiligheid van patiënten en cliënten altijd
voorop moet staan.
Dat mensen serieus worden genomen, de tijd krijgen om goed
na te denken, mee te beslissen. Dat ze goed geïnformeerd
zijn over risico’s en bijwerkingen. Dat de behandeling niet is
afgelopen als het laatste hechtinkje er in zit, maar pas als de
patiënt geen klachten meer heeft. Dat de kwaliteit van leven
van de patiënt uw allereerste zorg is. Dat vraagt niet alleen
om maatregelen. Dat vraagt bij sommigen echt nog een om
een mentaliteitsverandering.
Gelukkig zijn er in deze sector heel veel goede artsen, die
wel dat belang van hun cliënten voorop zetten. Die zitten
vandaag natuurlijk allemaal hier.
Het is belangrijk dat iedereen dit zo ziet. Dus roep uw collega’s op om zich aan te sluiten. Zorg samen dat mensen weten
waar ze wel en niet moeten zijn. Stel u toetsbaar op. Sluit de
prutsers genadeloos uit. Werk samen aan die heel belangrijke
missie: kwaliteit en veiligheid. Een tevreden patiënt of cliënt.
Daar gaat het om!"
"Ik wens u een inspirerende en constructieve bijeenkomst
vandaag."
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KLINIEK Dr.WEVER is een kleinschalige hoogwaardige kliniek,
die stevig is verankerd in de Wassenaars-Haagse regio.
De Kliniek beperkt haar behandelingen tot het gelaat. Jaarlijks worden er
ongeveer 250-300 operatieve ingrepen verricht, waarvan 60% neuscorrecties
en 30% face- en/of voorhoofd-lifts. Onze klanten komen uit heel Nederland,
soms ook uit het buitenland. Ons bedrijfsprofiel is volledig gericht op
optimalisatie van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en service.
Per 1/2/17 zoeken wij:

COSMETISCH ARTS M/V |

1 DAG PER WEEK (UIT TE BREIDEN)

U

Wij

U bent een geaccrediteerde en ondernemende cosmetisch arts met

Wij bieden u een dynamische werkomgeving in een op kwaliteit

uitmuntende communicatieve vaardigheden, en een zeer hoog streefniveau.

gerichte chirurgische praktijk met internationale uitstraling,

U bent een collega die de grenzen niet spontaan opzoekt maar eerst

en een tweetal prachtige locaties in Wassenaar - Den Haag.

bedachtzaam aftast.

Vooralsnog kunnen wij 1 dag per week bieden.

U snapt waar de grenzen van uw kunnen liggen, en weet wanneer

Wij verwachten echter gezonde ondernemersdrift aan uw zijde

niet behandelen of chirurgie de betere opties zijn.

om dit in de tijd verder uit te bouwen.

U bent bereid en in staat om binnen het kwaliteitskader van onze praktijk

Wij zullen u daarbij volledig ondersteunen en faciliteren.

te functioneren, en stelt uzelf daarbij toetsbaar en leerbaar op.

Contact

Sollicitanten kunnen zich richten tot:				
Mw. H. Wande
Kliniek Dr.Wever | Langstraat 13 | 2242 KJ Wassenaar

www.drwever.com

Ellansé - dermal filler safe, effective, tunable
langdurig
effect

hands-on
trainingen

collageen
stimulatie

gemakkelijk te
injecteren

directe
vulling

soepel te
modelleren

hoge patiënttevredenheid

Laat u trainen door SURE Medical,
Laat u trainen
door SURE
Medical,
specialist
op gebied
specialist
op gebied
van
cosmetische
producten!
van cosmetische producten!

Wilt u meer weten over het gebruik en de toepassingen
Wiltvan
u meer
weten
het gebruik
en de injectietechnieken
toepassingen
Ellansé?
Of over
informatie
over welke
van Ellansé? Of informatie over welke injectietechnieken
het beste en meest veilige resultaat opleveren?
het beste en meest veilige resultaat opleveren?
Onze trainers helpen u graag op weg
Onze trainers helpen u graag op weg
bij de praktische toepassingen van Ellansé.
bij de praktische toepassingen van Ellansé.
Informeer
vrijblijvend
de trainingsdata.
Informeer
vrijblijvend
naarnaar
de trainingsdata.

Gildekamp 14
5431 SP Cuijk, Nederland
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Yvonne Aarnink, cosmetisch arts,
was op het 2e Congres 2016. Haar verslag...
Op 6 december was het zover, het tweede congres van de NVCG.
Vanuit Enschede in de ochtend nog een hele klus om op tijd te
komen. Na vijftig minuten in de file, een broodje, een mandarijn en een flesje water verder arriveerde ik dan eindelijk op de
prachtige Mereveldse locatie te Utrecht. Hierbij ving ik nog net
een glimp op van minister Schippers die zojuist in een zwarte
auto stapte en mij vriendelijk gedag knikte. Geen goed begin van
de dag, de opening en toespraak van minister Schippers gemist.
En dat nou ik net een stukje voor het Cg Magazine zou schrijven.
Gelukkig bleek de toespraak later via de Rijksoverheid terug te
lezen, waarbij ik alleen maar kan beamen dat het een leuke en
inspirerende toespraak moet zijn geweest. Des temeer jammer
dat ik deze gemist heb.
Bij binnenkomst ontving ik mijn persoonlijke programma van
die dag. Mijn programma bestond uit de voorkeuren die ik had
aangegeven, dus dat was weer een leuke opsteker na de gemiste
opening. De opbouw van de dag bestond uit meerdere lezingen
en life-demonstraties, waarbij de eerste lezing van dr. Pavicic
vanwege omstandigheden naar het einde van de dag werd verplaatst. Daarvoor in de plaats konden we luisteren naar dr. Deprez
die vol enthousiasme vertelde over de prachtige resultaten die
behaald kunnen worden middels chemische peelingen en diepe
peelingen. Iets waar ik zelf minder ervaring mee heb, dus erg leuk
om zijn ervaringen hierover te horen.
De lunch viel voor mij wat vroeg maar desalniettemin waren de
sandwiches en broodjes met kroket een erg welkome afwisseling.
Volledig verkeerd, begreep ik later op de dag van dr. Dalle, want
de 'aging' zou door deze voedingsmiddelen vervroegd ingezet
worden. Door het nog ontbreken van deze kennis ten tijde van
de pauze, genoot iedereen zichtbaar van de lunch en kon ons die
aging op dat moment nog niet zo bekoren.
Afijn, na de pauze stond er een leuke en energieke presentatie
van dr. Stanley ingepland. Een, zoals ik het noem BPT-er (Bekende Portugese Tandarts), die goed inspeelt op de huidige tandheelkundige behoeften en benodigdheden van deze tijd. Zijn
motto: 'Tissue is the issue, bone sets the tone', een motto dat hij
zelfs wetenschappelijk wist te onderbouwen. Een zeer vermakelijke, maar tikje glamourachtige presentatie die wat Amerikaans
aandeed. Echter heeft hij mijn kijk op de cosmetiek van de mond
wel veranderd en heeft hij mijn interesse voor dit gebied gewekt.
Missie dus geslaagd.
Tijdens de derde presentatie bleek, zoals al benoemd, dat ik niet
helemaal volgens de levensstandaarden van dr. Dalle schijn te
leven. Deze presentatie was voor mij ook iets minder inspirerend:
een fantastisch onderwerp over anti-aging, die middels teveel
wetenschappelijke feiten werd benaderd. Wanneer ik volgens
dr. Dalle zijn kennis en opvattingen zou moeten leven, zou ik
hoogstwaarschijnlijk diep ongelukkig zijn, elke dag preventief
metformine en ibuprofen slikken en zou ik tijdens de pauze van
ellende nog meer kroketten zijn gaan eten. Nee, de toepassing
van deze wetenschappelijke feiten gaat voor mij iets te ver.
Daarnaast is mijn persoonlijke aging proces door het ontbreken
van preventieve metformine en ibuprofen toch al in gang gezet,
dus dat ene kroketje zal het hem ook niet meer hebben gedaan.

Voor het laatste deel van het programma had ik gekozen om
te luisteren naar twee dermatologen, drs. Habbema en
drs. Kemperman. Voor mij persoonlijk een goede en leerzame
keus. Beide presentaties hadden betrekking op hetgeen waar ik in
de dagelijkse praktijk echt mee te maken krijg. De grote variaties
in anatomie waarmee je goed rekening moet houden tijdens behandelingen, en het veelvoorkomende Body Dysmorfic Disorder.
Een psychiatrische aandoening waarbij ik soms niet goed weet
hoe ik daar het beste mee om kan gaan. Een interactieve en
interessante presentatie, met goede ondersteunende handvatten en tips. Ik vond het jammer dat deze presentaties samen
slechts een uur bedroegen, want dit waren de presentaties die
het meest toepasbaar zijn voor mij in de praktijk en waar ik
graag nog meer over had willen horen.
Tot slot wilde ik nog erg graag de presentatie en life-demonstratie van dr. Pavicic volgen die naar het einde van de dag was
verplaatst. ‘Contouring or shaping’, ook een onderwerp waar
ik dagelijks mee te maken krijg. De technieken die dr. Pavicic
gebruikte waren niet zozeer nieuw voor mij, maar
door haar enthousiasme was het wel erg leuk
om te zien via welk stappenplan zij haar
behandelingen uitvoerde en wat
haar gedachten daarbij waren.
Na afloop van de laatste presentatie
werden we door de heerlijke geuren van
(waarschijnlijk verkeerd) eten en mooie
muziekgeluiden getrokken naar de grote
zaal, waarbij het buffet al geopend was.
Er ontstond door de gezellige
sfeer en lekkere drankjes
een mooie afsluiting van
een geslaagde congresdag.
De terugreis was door het
ontbreken van files voor
mij ook een stuk comfortabeler dan de heenreis,
waardoor de dag perfect
afgesloten werd.
Samengevat kan ik terugkijken op een leerzame en
gezellige congresdag van
de NVCG, die volgend jaar
absoluut voor herhaling
vatbaar is!
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Anti-aging & Preventive Medicine
Anti-aging & Preventive Medicine are becoming essential parts
of aesthetic surgery and medicine. 2015-2016 will be known
as key years, with huge steps and discoveries, modifying
our approaches and possibilities of treatments.

1

Door Dr. Claude Dalle, President Wosiam

Can we introduce anti-aging methods to improve aesthetics ?
New data on hormones have recently brought recommendations in hormone replacement therapies,
which are very effective on skin appearance, healing and even skin cancer prevention.
Also we know with precision how to avoid weight gain around menopause, when to begin to introduce
hormone therapy and what is the best to preserve health and silhouette.
Different kinds of fat are linked to hormone imbalance. The interactions between hormones are a critical
part of the way to manage the balances. For example: low dose therapies show efficient effects with
strongly reduced adverse events.
Gender differences in anti-aging treatments have been introduced recently but are too often neglected.
The Crispr-Cas9 revelation is an irruption, accelerating the capacities to improve the human genome,
for the best and/or the worse. Already some countries are manipulating the human genome, but nobody
knows the actual and long term consequences.
The goal is to eliminate progressively the “bad” polymorphisms, suppressing or delaying diseases.
Can wrinkles appear on a later onset with it and can our body shape and silhouette be fine and attractive
forever?
We already know by our genes that we can be good or bad responders to a food regime for example.
These genetic “scissors” are the “surgery” of the genes, giving probably to everybody the possibility
to have the best appearance. Let the near future give us the answer.
Neurosciences have taken the lift of science, and, without any drug, can change our mood, sleep, empathy,
compassion, stress reactions and so on. The impacts on the body-mind relation are evident, with many
consequences as a better quality of life, surely less deleterious effects of stress for example on skin,
muscles, appearance, or wrinkles.
Already some hormones strongly implicated in human relations, like oxytocin, appear also to have effects
on microcirculation, oxydation and mitosis. Oxytocin is the hormone linking the mother to her children,
linking partners in love. But this hormone is also implicated in skin wrinkles and fat tissue metabolism.
The third step is the drug repurposing with a leader: metformin.
Many drugs are prescribed for only one indication, but have many very interesting effects to slow aging
and prolong lifespan. Metformin is the best example with a strong application.
Its traditional anti-diabetic effect is just a very small part of all the actions it produces in cells.
This caloric restriction mimetic drug acts in the cell hub to protect us from many diseases, like a regulator,
avoiding the “burning” in metabolisms.
Its effects on cancer prevention and metastase risk reduction, can let it appear rapidly as an essential
element of the anti-aging toolkit.
Many other amazing mechanisms of metformin, even on stem cells stabilisation, show that this molecule
is able to regulate cells functions, cell populations, even the microbiote, and prevent us from aging.
Recently its skin effect on collagen and elastin production has be proven.
Among other drug repurposing are aspirin, ibuprofen, mianserin, coenzyme Q10.
Since the disruptive period of 2015-2016 we are entering in a realistic period for rejuvenation, far from
the classic anti-aging. Our tools are important, amazing and safe.
In the same time, several easy fasting solutions, stimulating Sirtuins, the family of longevity enzymes, can
be recommended to our patients, with the notion that proteins in food should be reduced when we age.
Many guidelines can be suggested to improve plastic surgery and esthetic medicine practice, to improve
the efficiency and accelerate the healing time.
Many safe drugs and compounded creams can be combined, and anti-aging practice should nowadays
be easily integrated in aesthetic medicine and surgery, in synergy.
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Deep chemical peelings

2

Door Dr. Ph. Deprez

Deep chemical peelings are these ones reaching reticular dermis in its superficial up to deep limits.
Several molecules have been intended for use as deep peelings, as Trichloracetic acid (TCA) but at the
needed concentrations for penetrating deeply into the skin, they are too dangerous for a clinical use.
Side effects chapters of peeling textbooks are full of TCA related complications. Surprisingly, post
phenol side effects are actually very uncommon.
Phenol peels action modes are now better understood; strictly controlled formulations and manufacture allow reproducibility; Actualized protocols of application are stringent and linked to the security
of the entire process. The “Lip and Eyelid Formula®” as well as “Easy Phen Light®” of Skin Tech Pharma
Group have received the first worldwide certification as medical device, allowing legally their use with
a maximum of security. Application techniques are precisely codified, what allows security and reproducibility that allows meds interchanging and comparing experiences.
Actual “Phenol peels” not only refer to a single solution of phenol in alcohol and water but to more
complex formulas that can be considered as hybrids when they contain other kinds of acids as TCA.
Results obtained by phenol peels, finally are directly proportional to the total quantity of phenol
allowed to react with skin proteins. A deep phenol peel usually results in a dramatic rejuvenation of
the patient’s face who often reports 15 years or more rejuvenation of his skin quality, suppressing in
one treatment only, wrinkles, pigment problems and all the photo damage symptoms including in situ
carcinogenic lesions. Light phenol peel (Easy Phen Light) is able to treat lines and photodamage but
will be less efficient than a deep phenol peel on deep wrinkles (Lips and Eyelids formula). Light phenol
peel is also able to treat wrinkles when the total quantity of phenol applied on the skin is similar to
the one used in deeper, more concentrated phenol peels.
Past formulas of deep phenol peel was frequently inducing a total and irreversible melanotoxicity,
producing totally depigmented porcelain-type skins. This side effect did not often allow local treatments as are chemical blepharoplasty or chemical cheiloplasty. Surprisingly, the specific formulation
of the CE certified formulas has shown during the last 20 years of use, the total absence of depigmentation and a huge number of mosaic phenol treatments are done: lips and/or eyelids are deeply
treated with lip and eyelid formula, when the rest of the face is treated more superficially with
Easy Phen Light. No difference of skin colour has ever been described when using mosaic technique.
Learning curve of application technique of local deep peels is quite flat, since application is extremely
easy. Full face application needs a specific training. Post peel care was a bit trickier but it has now been
perfectly standardized, allowing a quieter post peel period. Aggressive treatments go together with
swelling and redness that go progressively fading away. Result can be considered as definitive after
2 to 3 months, except about erythema that could last longer when very thin skins are treated.
For the patient, it represents an important cost, but with a positive relation cost/results; it also
represents 8 to 10 days of total social eviction, even for local treatments.
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USA

DE ENIGE EN ECHTE
Niet-invasieve liftende behandeling op de markt
met FDA goedkeuring en CE-markering.

AUTHENTIEK

Bewezen met meer dan 50 klinische studies en
meer dan 60 publicaties.

VISUALISATIE

De enige ultrasoundbehandeling met visualisatie,
welke bijdraagt aan de effectiviteit en veiligheid
van een behandeling op maat.

ULTRASOUND

Behandelt dieper in de huid dan lasers en radiofrequentie, zonder beschadiging van het huidoppervlak.
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Het bovenste en onderste deel van het gezicht,
de hals en het decolleté.
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Ellansé
A Safe, Effective and Durable bio-stimulator
… more than just a filler

3

Door Dr. Pierre J. NICOLAU
Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery

Injecting any product within the human skin induces a reaction, which can follow different paths according
to its recognition or not as of foreign body.
If the product is not recognized as a foreign body there will be a slight reaction of the tissues, with a
thin isolating capsule. But if the filler is recognized as a foreign body, it will trigger a chain of reactions in order
to eliminate or isolate it from the organism. This reaction can be beneficial, if the injected filler has been specifically designed for this purpose. It will act not only by its injected volume, but also by the newly formed collagen
resulting from these encapsulation mechanisms around its particulate components. Hence the name of
‘bio stimulator’ as the filler will give a sustained result well after the product has disappeared, provided it is
the thicker type I fibers, and not mainly the thin type III, main component of scar tissues.
Unfortunately, we now see through clinical practice that many fillers induce some unwanted and unfavorable
reactions. These reactions include those allegedly supposed not to induce such reactions, sometimes months
or years after their injection date.
At the 6th of December we discussed
the mechanisms leading to these
reactions.
We also explained why some products
achieve almost all of the requirements
for a long lasting filling effect
with minimal risks, even compared
to Hyaluronic Acid or Acrylic gel
volumizers. These requirements
concern mainly the morphology
of the particles: shape, volume,
surface area, but also their chemical
composition and electric charge.
It becomes therefore possible to
compare the different injectable
fillers available on the market, more
on a physiological basis than just
the hoped for duration criteria.
According to these findings, Ellansé,
the new generation of particulate
biostimulator skin fillers, specifically
designed to avoid problems due to
permanent foreign body inflammatory
reactions, seems to be the best product available today.
A seven years’ experience of its use is presented and includes treatments of the face, nose and hands.
This presentation will not only show the effects of Ellansé as a filler for volume restoration,
but also as a true bio stimulator to improve skin quality without long term fibrosis.
Out of more than 323 000 injections worldwide, only 155 marked side effects occurred, representing 0,04%
of total injections, are discussed: 0,01% of edema, 0,01% of nodules, all of them resolving, and no granuloma.
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Incidenten en calamiteiten melden
in het kader van de Wkkgz
Door Lilian Knol, Senior adviseur preventie / risicomanager
VvAA Groep BV

4

Sinds 1 juli stelt de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) als verplichting dat zorgprofessionals
hun (bijna)incidenten veilig intern gaan melden. Deze wet geldt dus ook voor u als cosmetisch arts.
De meldingen zijn bedoeld om te analyseren en te reflecteren. Of u uw beroep nu zelfstandig uitoefent
of onderdeel bent van een zorgpraktijk of een grotere gezondheidszorgorganisatie, bewustwording
en verbeteracties moeten bijdragen aan veiliger en daardoor betere zorg.

Zo voldoet u aan VIM volgens de Wkkgz
Dit betreft de letter van de wet. De wet vraagt u om al uw (bijna)incidenten te registeren. Dat kan op
verschillende manieren. Er zijn een aantal zaken die u daarbij in acht moet nemen. Leg bijvoorbeeld minimaal vast wat de aanleiding, oftewel de oorzaak van het incident was. Dat geldt ook voor de gevolgen
van het incident voor de patiënt, of wat de mogelijke uitkomsten hadden kunnen zijn. Leg vast wie er bij
het incident betrokken waren en wat uw (re)actie was naar hen. Misschien wel de belangrijkste informatie
is te melden wat u heeft geleerd van het incident en wat u heeft aangepast in uw werkwijze om de kans
op herhaling te voorkomen. U begrijpt dat een gebruiksvriendelijk digitaal formulier voor incidentenregistratie een handig hulpmiddel is.
Groot leereffect door incidentenanalyse
Hier komt de geest van de wet om de hoek kijken. Bij het toezicht op de Wkkgz zal de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) zeker aandacht hebben voor dit onderdeel. Met alleen een incidentenregistratie
bent u er dan nog niet. Afhankelijk van u werksituatie kunt u op verschillende manieren omgaan met de
analyse en het leereffect van een incident. Werkt u in een organisatie met meerdere collega’s, dan is het
goed mogelijk om een structuur in te richten waarbij op systematische wijze incidenten worden besproken
en geanalyseerd. Belangrijk daarbij om de V van veilig te respecteren. Dat wil zeggen dat de schuldvraag
er niet toedoet en dat de inbrenger dus blame free zijn incident kan bespreken. Dit aspect werkt drempelverlagend en moet leiden tot meer openheid over incidenten.
Vergissen, vergeten en fouten maken is immers menselijk. Maar niemand is er trots op en voor bijna iedereen geldt dat erover praten vaak niet gemakkelijk is. Daar waar de schuldvraag aan de orde is bedenk je je
vaak wel tweemaal voor dat je toegeeft dat het niet volgens de verwachting ging. Een gemiste kans.
Niet alleen voor u zelf, maar ook voor de collega’s. Want een incident bevat leerzame elementen die bijdragen aan de verbetering van de zorgkwaliteit en patiëntveiligheid.
Bent u een solistisch werkende cosmetisch arts , dan is de oplossing om u aan te sluiten bij een bestaand
platform dat bijvoorbeeld voorziet in casuïstiek om van te leren. Of om samen met beroepsgenoten een
groep te vormen waar in vertrouwde kring de incidenten gedeeld worden. VvAA bied een dergelijk
platform aan.
Wat is een incident?
Dit is een veel gestelde vraag. Het is lastig om iets te herkennen als je niet weet wat het is. De meest
gebruikte omschrijving van een incident is: een onbedoelde of onverwachte gebeurtenis tijdens de zorgverlening die tot schade aan de cliënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden. Het gaat niet
alleen om gebeurtenissen die daadwerkelijk tot schade voor cliënt en hebben geleid, maar ook om
‘bijna incidenten’.
Dit is nog steeds een cryptisch omschrijving, maar u kunt bijvoorbeeld denken aan:
	een onvolledige overdracht in een waarnemerssituatie, waardoor de patiënt niet op tijd wordt
teruggebeld en de behandeling of interventie te laat op gang komt voor de patiënt
miscommunicatie tussen u en uw patiënt, met gevolgen voor de therapie en de uitkomsten
een foute diagnose, waardoor de verkeerde behandeling of interventie wordt ingezet
	een patiënt die (bijna) schade oploopt in uw praktijk, bijvoorbeeld omdat hij valt of uitglijdt op een
gladde vloer, struikelt over een snoer of los vloerkleed etc
	bij gebruik van medische apparatuur , ontstaat er schade door bijvoorbeeld een instellingsfout
bij de apparatuur.
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Waarom moet ik ook een bijna incident melden?
De impuls om alle aandacht te richten op incidenten die tot ernstige schade hebben geleid is begrijpelijk.
Maar als er systematisch gewerkt moet worden aan het verbeteren van de zorg blijkt de focus op
uitsluitend calamiteiten niet effectief.
Die ene keer dat het écht fout gaat wordt heel vaak voorafgegaan door meerdere bijna incidenten,
d.w.z. gebeurtenissen waarbij het net niet misliep. Om het aantal bij de IGZ gemelde calamiteiten werkelijk
te verminderen is júist aandacht nodig voor de bijna incidenten. Door ook deze stelselmatig in kaart te
brengen, wordt de overlap in problematiek duidelijk en worden trends zichtbaar. Met de maatregelen die
u op basis daarvan neemt, vermindert u daadwerkelijk het risico op toekomstige calamiteiten.
Hoe zit het met calamiteiten?
Calamiteiten zijn ook incidenten. Deze kunnen dus ook een plek krijgen in de VIM-registratie. Een calamiteit
onderscheidt zich van een ‘gewoon’ incident door de ernst en aard van de gevolgen. Een calamiteit is een
incident van de zwaarste categorie en wordt als volgt omschreven: een niet-beoogde of onverwachte
gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor de patiënt heeft geleid. In dit geval bent u ook verplicht om hier melding van te maken
bij de IGZ.
Wie heeft er inzage in uw VIM-registratie?
Om uw veiligheid te waarborgen is de VIM-registratie in eerste instantie een interne aangelegenheid.
Voor u, uw medewerkers en de collega’s. U heeft geen enkele verplichting om de patiënt inzage te geven
in deze registratie. Dat ontslaat u volgens de Wkkgz echter niet van de verplichting om uw patiënten te
informeren over een incident. Het uitgangspunt is dat de VIM-registratie niet voor derden toegankelijk is
om te borgen dat de melders zich ook echt veilig en blame free voelen bij het registreren van incidenten.
Borgen data veiligheid
Misschien is het ten overvloede, maar VIM-registratie bevat data die niet zomaar op straat mogen komen
te liggen of gelezen worden door personen die daar niets mee te maken hebben. Zowel voor uzelf als
voor de patiënt is dat een ongewenste situatie. Dat betekent dat u daar maatregelen voor moet nemen.
Leg vast en spreek duidelijk af wie welke bevoegdheden heeft tot inzage, vastleggen en wijzigen van de
VIM-incidenten. Daarnaast kunt u werken met inlogcodes, beveiligde mappen en goede firewalls. Maar ook
bijvoorbeeld geen VIM-informatie per e-mail versturen aan collega’s. Print u de informatie, sla deze dan
zorgvuldig op in mappen, achter slot en grendel. Het VvAA VIM-platform zorgt voor een veilige omgeving.

Help, een incident!
Na dit alles denkt u mogelijk: ” ik heb nooit incidenten”. Uit onze gegevens als verzekeraar blijkt dat
minimaal elke zorgprofessional één tot twee maal in zijn carrière te maken krijgt met een claim, klacht of
tuchtzaak. Fouten maken we dus allemaal. Voor de goede orde: fout gegaan is niet altijd fout gedaan.
Hoe meer incidenten wij melden, hoe groter de kans dat we leren van onze fouten en het uiteindelijk beter
gaan doen. Nul risico bestaat niet, dat is ook de realiteit. Maar het is ook realiteit dat u een keer een incident
gaat krijgen. Mogelijk herkent u het incident niet als dusdanig en beschouwt u dit als risico van het vak.
Of is de drempel te hoog om erover te spreken. De Wkkgz dwingt u nu om er toch wat mee te gaan doen.
Kijk op onze website www.vvaa.nl/advies/vim
Wij helpen u graag verder.
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COMING
SOON

Zeg vaarwel
tegen Cellulite!
• Klinisch bewezen behandeling voor de aanpak
van de structurele oorzaak van cellulite 1-3
• Minimaal invasieve behandeling en snel herstel
• Slechts één behandeling van 45-60 minuten
• Significante, snelle en consistente resultaten3
• Resultaten zichtbaar vanaf drie dagen en
houden minstens drie jaar aan 4

96%

VOOR

NA 2 JAAR

Resultaten met één Cellfina® behandeling na 2 jaar. Ongeretoucheerde foto’s.
Individuele resultaten kunnen verschillen.

References: 1. Green J, Cohen J, Kaufman J, Metelitsa A, Kaminer M. Therapeutic approaches to cellulite. Semin Cutan Med and Surg. 2015;34:140-143. 2. Hexsel D,
Abrue M, Rodrigues Y, et al. Side-by-side comparison of areas with and without cellulite depressions using magnetic resonance imaging. Derm Surg. 2009;35:1-7.3.
Kaminer MS, Coleman WP 3rd, Weiss RA, Robinson DM, Coleman WP 4th, Hornfeldt C.Multicenter Pivotal Study of Vacuum-Assisted Precise Tissue Release of the
Treatment of Cellulite. Dermatol Surg. 2015;41(3):336-347. 4. Data on File. 5. Data collected from realself.com, June 2016.
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patiënttevredenheid
na twee jaar 5

Kwaliteitsmanagement
in de cosmetische geneeskunde

KERTEZA is een professioneel
adviesbureau dat organisaties
ondersteunt bij het optimaliseren
van hun processen, structuren
en systemen. KERTEZA heeft ruime
ervaring met implementatie van
kwaliteitsmanagementsystemen,
risicomanagement, procesoptimalisaties en verandermanagement
in de gezondheidszorg en
aanverwante sectoren.

‘a taste of quality’

5

Door Erik Pouders en Thera Bakkers
Senior Adviseurs-Trainers KERTEZA

Kwaliteit en veiligheid van de behandelingen staan voorop bij de Nederlandse
Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG). Het hebben van een kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt die kwaliteit en veiligheid en maakt het mogelijk
de resultaten van de cosmetische behandelingen transparant te maken.

Kaders en Bouwstenen
De van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de veldnormen, richtlijnen
en protocollen vormen de kaders voor de kwaliteit en veiligheid van de
behandelingen in de cosmetische geneeskunde. Dat zijn de spelregels die
gelden en de leden van de NVCG zijn zich daarvan terdege bewust.
Het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem is volop in
ontwikkeling binnen de cosmetische geneeskunde. Het kost tijd want zo’n
systeem is niet van vandaag op morgen operationeel. Hieronder volgt een
aantal voorbeelden van bouwstenen voor het opzetten van een dergelijk
systeem. Deze voorbeelden zijn bedoeld ter inspiratie en als ijkpunt
voor behandelcentra die er mee begonnen zijn en een evidentie voor
behandelcentra die alles op orde hebben.

		

Beleid en organisatie

Weten hoe de organisatie in elkaar zit en werkt.

		
Management behandelproces
			

Zorgen dat iedereen in de kliniek begrijpt waar hij of zij
mee bezig is en dat kan uitleggen.

Management zorg ondersteunende processen		
			
			

Laten zien dat u de kliniek zo ingericht hebt dat
de primaire processen efficiënt en effectief
ondersteund worden.

		
Management medewerkers
			

Zorgen dat uw medewerkers kennis en kunde hebben
om hun werk te doen.

		
Continu verbeteren
			

Laten zien dat u openstaat voor verbeteringen
in de organisatie en dienstverlening.

1

Beleid en organisatie

	
Een document dat helder beschrijft wat de visie van de kliniek is, welke
behandelingen wel en niet worden aangeboden, welke norm gesteld wordt
aan de kwaliteit, hoe wordt omgegaan met innovatie. Een jaarverslag dat
transparant maakt wat u hebt gedaan, in aantallen en in kwaliteit, welke
innovaties geïntroduceerd zijn, wie de medewerkers zijn van de kliniek.
	
Een schema dat helder beschrijft hoe de kliniek georganiseerd is,
wie daarbij verantwoordelijk is voor welke taak.
	
Een beschrijving van de overlegstructuur binnen de kliniek en hoe u
ervoor zorgt dat alle neuzen in dezelfde richting staan.

2

Management behandelproces

	
Een beschrijving van hoe de dossiervoering geregeld is binnen de kliniek.
	
Een overzicht van afspraken voor het behandelproces:
	
Afspraken over intake en acceptatie;
	
Richtlijnen en protocollen die de kliniek hanteert;
	
Afspraken over geïnformeerde toestemming van cliënten;
	
Afspraken met ziekenhuizen over continuïteit van zorg;
	
Afspraken over ontslag en nazorg;
	
Afspraken over inkoop, opslag, bereiding en toediening van medicatie;
	
Afspraken over hygiëne.
	
Een overzicht van hoe u de kwaliteit in beeld houdt.
	
Een beschrijving van hoe u omgaat met klachten, incidenten en
complicaties.

3

Management zorg ondersteunende processen

	
Documentatie die aantoont dat de behandel- en operatiekamers
zijn ingericht conform wet- en regelgeving.

	
Een beschrijving van hoe bewaakt wordt dat apparatuur veilig is
voor gebruik.

	
Aantoonbare afspraken met externe leveranciers van hulpmiddelen
over verantwoordelijkheden en kwaliteitseisen.

4 Management medewerkers

	
Beschrijvingen van wat u van iedere medewerker verwacht

Voorbeelden van bouwstenen voor een kwaliteitsmanagementsysteem
Per bouwsteen volgen hierna enkele concrete voorbeelden van documenten
om invulling te geven aan de bouwstenen. De voorbeelden zijn niet
uitputtend en vrij aan te vullen afhankelijk van de omvang en complexiteit
van de behandelingen in de kliniek.
Als u voor elk van deze bouwstenen kan laten zien dat deze zijn uitgewerkt
en dit kan onderbouwen met documentatie, data en cijfers dan zal dit een
gevoel van ‘in control zijn’ creëren. En dat zorgt er weer voor dat u met
een gerust hart kunt gaan slapen.

(functieprofielen).

	
Een overzicht van competenties die u nodig hebt.
	
Documentatie die aantoont dat medewerkers bevoegd en bekwaam zijn.
	
Afspraken die u binnen de kliniek hebt over inwerken en opleiden.
	
Een beschrijving van hoe u het functioneren van medewerkers
in beeld houdt.

	
Afspraken omtrent disfunctionerende medewerkers.

5

Continu verbeteren

	
Een overzicht van resultaten van:
	
Behandelingen.
	
Cliënttevredenheid.
	
IGZ inspecties.
	Leveranciersbeoordelingen.
	
Hygiënebeoordelingen.
	
Documentatie die laat zien dat u op basis van resultaten
verbeterplannen uitzet en die ook opvolgt.
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2017 AGENDA NVCG
"Minimal Invasive Rejuvenation"

Januari

hands-on training PDO en fillers
IMCAS 2017 Parijs
Ellansé Hands-on training

Februari
Maart

21 januari

Eersel

www.cromapharmanederland.nl/workshop

26 tm 29 januari

Parijs

www.imcas.com

Zwolle

www.suremedical.nl

31 januari

			
Ellansé Hands-on training

27 februari

Zwolle

www.suremedical.nl

			
ALV + Nascholing NVCG

21 maart

Midden Nederland

contact@nvcg.nl

			

April
Mei

AMWC

6 tm 8 april

Ellansé Hands-on training

11 april

Monaco

www.euromedicom.com

Weert

www.suremedical.nl

			
6th CFA, Clinical Facial Anatomy

19 tm 20 mei

Amsterdam

www.euromedicom.com

			

Juni

ALV + Nascholing NVCG

13 juni

Face 2017

15 tm 18 juni

Ellansé Hands-on training

Overige
data

20 juni

Midden Nederland

www.nvcg.nl

Londen

www.euromedicom.com

Weert

www.suremedical.nl

			
ALV + nascholing NVCG
NVCG congres

12 september

Midden Nederland

contact@nvcg.nl

7 december

Midden Nederland

contact@nvcg.nl

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.

DE FILLER DIE WERD ONTWIKKELD
VOOR HET STIMULEREN VAN COLLAGEEN,
MET RESULTATEN DIE MEER DAN
2 JAAR AANHOUDEN*(1)

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