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DE COSMETISCH ARTS IN BREDER PERSPECTIEF
Verslag
AMWC Monaco 2017

De cosmetisch arts staat bekend als de specialist in botulinetoxine- en fillerbehandelingen. De associatie met ons vakgebied beperkt zich nog te vaak tot
“prikdokter”, “rimpelbehandelingen” en het “vullen van rimpels”. Dat ons vak veel
breder is en met name gaat om het corrigeren van gezichts- en lichaamscontouren
en verbeteren van de huidconditie in brede zin zal nog veel meer over de “bühne”
gebracht moeten worden. Uiteraard is de cosmetisch arts daarbij gericht op een
cosmetisch resultaat. Het is echter het gevoel van de cliënt dat bepaalt of er
sprake is van een goed resultaat. En hoewel een voor- en nafoto heel belangrijk
is voor de vastlegging van een zichtbaar resultaat, is een behandeling pas
geslaagd als de cliënt zich daarna daadwerkelijk “beter” voelt. De kunst van
het injecteren en goede kennis van de zogenaamde “injectable producten” is
weliswaar belangrijk en onontbeerlijk, maar vormt slechts de basis van de kennis
en expertise van een goede cosmetisch arts. De expertise van de cosmetisch arts
is breed en ontwikkelt zich snel om gehoor te geven aan de vraag van de cliënt
en nieuwe behandeltechnieken.
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ÉÉN BEHANDELING GEEFT U TOT 6 MAANDEN EEN GOED GEVOEL1,2,*,†,‡

Met Juvéderm® VOLITE kunt u bij uw patiënten de kenmerkende
kwaliteiten van hun huid — gladheid,§ hydratatie en elasticiteit —
met slechts één behandeling tot wel 6 maanden verbeteren..2,†,‡,||
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Juvéderm® VOLITE maakt gebruik van de gepatenteerde
VYCROSS®-technologie.3 U injecteert het intradermaal in gebieden
als het gezicht, de hals, het decolleté en de handen.4
Uw patiënten stralen van buiten en voelen zich geweldig van binnen.2,5
References:
1. Allergan Data on File INT/0655/2016. Juvéderm® VOLITE Clinical Study (V12-001), 6 months top line, patient satisfaction results. Sep, 2016. 2. Allergan Data on File INT/0653/2016. Juvéderm® VOLITE Clinical Study (V12-001),
6 months top line, summary. Sep, 2016. 3. Lebreton P, 2004. Réticulation de polysaccharides de faible et forte masse moléculaire; préparation d’hydrogels monophasiques injectables; polysaccharides et hydrogels obtenus. Publication
number: WO 2004/092222 A2. 4. Juvéderm® VOLITE DFU. 73140JR10, Revision 2016-02-19. 5. Allergan Data on File INT/0448/2016(1). Allergan Skin Quality Market Research Insights. Jul, 2016. 6. Allergan Data on File INT/0773/2016.
Juvéderm® VOLITE Names. Oct, 2016. 7. Goodman GJ et al. Plast Reconstr Surg. 2015;136:139S–48S.
Footnotes:
* Based on FACE-Q satisfaction with skin mean score improvements at Month 1= 64.6%, Month 4= 60.3%, and Month 6 =57.7% (p<0.001). Baseline satisfaction was 43.5%.1
† After a single treatment, which included initial (n=131) and top-up administered at Day 30 (n= 31).2
‡ Study conducted using Juvéderm® VOLITE B without lidocaine.6 Added lidocaine enhances patient comfort during injections and has no substantive effect on the rheological properties of HA products.7
§ Smoothness is defined as the absence of fine lines.
‖ Cheek skin hydration (secondary endpoint) improved significantly from baseline at Months 1, 4 and 6. Skin smoothness (primary endpoint) improved in patients at Month 1 (96.2%), Month 4 (76.3%) and Month 6 (34.9%). Five of the 10
cheek skin elasticity parameters (secondary endpoint) improved significantly from baseline at Month 1 and 4 but not Month 6.2
Please refer to the Juvéderm® VOLITE Directions For Use for further information.4

Preparation date: November 2016. Job number: BNL/0181/2016

Dit nummer van ons magazine gaat over contouring & shaping, en dus over
methoden en technieken om de rondingen en vormen in gelaat en lichaam te
verbeteren. Veranderingen in onze rondingen en vormen zijn onderhevig aan
veroudering, eetgewoontes, hormonale veranderingen en erfelijke aanleg en dit
vraagt om een integrale benadering van de zorgvraag van de cliënt. De grenzen
van ons vak komen hier ook in beeld. Soms is een meer-invasieve chirurgische
behandeling gewenst om de klacht en het gevoel van de cliënt te kunnen
bedienen. Kennis van aanpalende medisch specialismen is daarom ook noodzakelijk
om te bepalen wanneer interdisciplinair overleg of doorverwijzing naar een
collega de beste optie is.
Last but not least is het prettig om vast te stellen dat de cosmetisch arts vanuit
een maatschappelijk perspectief inmiddels niet meer weg te denken is. Het is
voor de cliënt belangrijk om te weten dat de cosmetisch arts een betrouwbaar
adres is en je bij de hand neemt in het landschap van de niet-invasieve medische
cosmetiek.

28

Verslag

Een behandeling staat of valt met consultvoering. Het achterhalen van de
echte reden en aanleiding voor het consult- en adviesgesprek is mijns inziens
de grootste uitdaging en de sleutel om onze cliënten goed te kunnen helpen.
Daarbij wordt een beroep gedaan op onze anatomische kennis, kennis over het
verouderingsproces en alle endogene en exogene factoren die van invloed zijn
op de klacht en de behandelmogelijkheden. Voor die afweging is uiteraard ook
een uitgebreide analyse van de medische voorgeschiedenis noodzakelijk.

Dr. Catharina Meijer, voorzitter NVCG
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Door drs. Aleid Koppius, cosmetisch arts
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Van limousines en 3cc lippen tot hagelslag
en blow dry bars
Inmiddels alweer 15 maanden in Londen.
Wonen en werken aan de andere kant

En daar zaten we dan. Next chapter. Londen!
Een taai begin, dat moet ik wel zeggen. Alle clichés over
het expat leven bleken toch echt waarheid. Na een eerste
paar weken vol energie en euforie vielen wij van onze roze
wolk af en kwamen wij terecht in de hardere realiteit. Je
bent geen toerist meer, maar moet een volledig nieuw leven
gaan opbouwen in een totaal ander land, andere stad, andere
cultuur. Het lijkt dichtbij. Sterkter nog, maar 358 km vanaf
Amsterdam om precies te zijn. Maar werkelijk alles gaat
anders of andersom!

DE BRITTEN
De voor de hand liggende verschillen: links rijden, andere tijdzone, pound ipv euro, een andere taal. En hagelslag, stroopwafels of een lekker stuk belegen kaas kennen ze hier niet
eens (WHY?). Chips zijn frietjes, en crisps
zijn chips. Jaja, logisch. Het land barst
van tradities en gebruiken. De aristocratie is nog steeds voelbaar aanwezig. En
dan de Engelsen zelf…
De intense 'politeness' lijkt in de UK te
zijn uitgevonden, en is een vak apart.
Menig Nederlander zou op dit punt falen
bij de integratiecursus. En terecht. Het
blijft mij nog steeds een raadsel waarom
ik ‘quite good' moet interpreteren als
‘een beetje teleurstellend’. Of een suggererend ‘You may want to…’ als een dwingender ‘Je moet…’. Sta niet direct met
een flesje wijn op iemands stoep na een
‘You must come for dinner’. En denk niet
dat je een goede bijdrage hebt geleverd
na de reactie ‘I’ll bear it in mind’. That’s
again just being polite. Op roltrappen
moet je rechts stilstaan, links lopen. Een
mail of gesprek starten zonder de gebruikelijke, wellicht ietwat gestandaardiseerde chit chat is ‘not done’. Van wachten
in een rij lijken Britten zelfs te genieten.
En door rood fietsen heeft er hier al twee
keer toe geleid dat een automobilist mij
vanuit zijn autoraampje vriendelijk en
geduldig vertelde dat ik hier wellicht een
boete voor kon krijgen. In Nederland lijkt
het op zijn minst te worden gedoogd;
rood zien wij Hollanders toch echt als
Hollands donker oranje.

van de Noordzee. Naast heel wat
vliegpunten, taalfouten, teas en
pints verder, ook een rugzak aan
ervaringen rijker. Met liefde wil ik
dit met u allen delen.

In 2015 werd ik helaas geconfronteerd met ‘unfair play’
in de cosmetische geneeskunde. Vier jaar mede-oprichter,
mede-eigenaar en cosmetisch arts bij Clinic63 veranderde
voor mij in een nachtmerrie. Naar en onrechtvaardig. Voor
de meesten van u is dit waarschijnlijk geen nieuws. Na een
slopende afwikkeling stond voor mij dus alles weer open.
Enerzijds een gevoel van terug bij af. Anderzijds, en dat
besefte ik mij vooral iets later, juist een oneindigheid aan
mogelijkheden. Vrijheid. Geen verantwoordelijkheden
meer die horen bij een eigen kliniek. Eindelijk de tijd om
persoonlijke en professionele groei boven groei van een
kliniek te plaatsen. Tijd voor wat nieuws….

UNLUCKY
Op het hockeyveld gaat het er duidelijk ook anders aan toe.
In volledig clubuniform verschijnen mijn teamgenoten ruim
anderhalf uur (!) voor speeltijd op de club (wellicht niet onbelangrijk te vermelden dat het hier om een gênant lage speelklasse gaat). In Nederland is men al blij als alle standaarduitrusting per toeval nog in de sporttas zit en men, al dan niet
ziek/zwak/misselijk van de avond ervoor, zich vanaf starttijd
fysiek op het veld begeeft. En dan het spel zelf. Het voor
Hollanders bekende duwtje of commentaar op tegenstander
of scheidsrechter wordt hier zonder twijfel bestraft met een
gele kaart. En een bekakt Brits ‘unlucky’ wordt geroepen na
een (op z'n Hollands) ‘k*tbal’. Niet dat statistiek een van mijn
sterkere vakken was, maar dit heeft volgens mij bijzonder
weinig met geluk te maken.

EN DAN DIE OVERREGULERING
En dan de Engelse bureaucratie en overregulering, where
to start? Voor een GMC registratie (de Engelse versie van
BIG) zijn twee documenten nodig: 1. een 'Verklaring van
Goed Gedrag' uit Nederland. Wachttijd: 8 weken. 2. Resultaat IELTS test > 7,5 (Engels examen). Wachttijd tot test: 6
weken. Wachttijd uitslag: 6 weken. Na alle papieren eindelijk
rond te hebben, bleek bij mijn definitieve GMC aanvraag de
'Verklaring van Goed Gedrag' maar 3 maanden geldig, oftewel
opnieuw wachttijd: 8 weken. Waar je in Nederland op zo’n
moment enige flexibiliteit en meedenken verwacht, vind
je hier in grote instanties vaak een stugge 'vinkjescultuur'.
Pretty annoying… Het fenomeen ‘Koningsdag' uitleggen heb
ik opgegeven. Laat staan Sinterklaas en zijn zwarte pieten!
Maar alles went. Ik kabbel vrolijk mee, pas mij aan en leer
nog dagelijks nieuwe dingen over de Britten en Great Britain.
Ik begin zelfs veel van deze gebruiken en eigenschappen
bijzonder te waarderen.

ANDERE CULTUUR
Londen, toch wel the aesthetic capital van de wereld,
was voor mij dé plek waar ik deze ontwikkeling kon vinden. Zo ook voor mijn vriend, die in Londen een Master in
Management ging doen. En zo snel ging het. Verhuisdozen
inpakken, telefoon afsluiten, uitschrijven bij Gemeente
Amsterdam, rijden, een tunnel in, doorrijden, huis zoeken,
verhuisdozen uitpakken, telefoon aansluiten, inschrijven
in Londen.
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GEDULD
'Mentor' Raj Acquilla

OP IEDERE HOEK
De cosmetische markt in de UK, en met name in Londen, is
enorm! Het grootste verschil met Nederland is dat cosmetische behandelingen hier ook uitgevoerd mogen worden door
zogenoemde nurse prescribers, verpleegkundigen met een
extra degree om medicijnen voor te mogen schrijven. Het
aantal injectors is hierdoor waanzinnig groot en het vakgebied erg actief. Uiterlijke verzorging is daarnaast nergens zo
belangrijk als in Londen. Een gemiddelde Londenaar loopt op
het werk in stijlvol maatpak/ designer jurk, keurig gepoetste
schoenen/ hoge naaldhakken, baard heel precies geschoren/
gezicht vol in de make-up, en het haar altijd tip top verzorgd. Een iedere Hollander beschouwt dit zonder twijfel als
overdressed (mijn gympen heb ik na dag 1 maar thuis gelaten).
Om een idee te geven. Dames gaan hier wekelijks naar een
nagelstudio voor gelnagels en om de dag naar een ‘blow dry
bar' voor de meest perfecte krul. En dan heb ik het nog niet
eens over de spraytans/ facials/ zonnebank/ ontharingsrituelen/ etc. Een botox- en/of fillerbehandeling is daarom ook
een volledig gebruikelijk en geaccepteerd onderdeel van deze
standaard ‘onderhoudsbeurt’. Echter is het schoonheidsideaal per regio verschillend. Waar in ‘nettere' wijken gestreefd
wordt naar een natuurlijk uiterlijk is in andere wijken 3cc lippen en appelwangen een teken van schoonheid en welvaart.
Door de enorme vraag zie je prikplekken op zo’n beetje iedere
hoek van de straat. Ze zijn er in alle categorieën te vinden
en deze uitersten zijn absoluut extremer dan in Nederland.
Van kleine salonnetjes en kappers tot aan enorme luxueuze
mega klinieken. De cosmetische geneeskunde is hier (gek
genoeg) nog een vrij ongereguleerd zooitje. Iedereen kan
producten bestellen en injecteren. Of het is toegestaan is
natuurlijk een tweede. Niet zelden verschijnen er foto’s
op medische Facebookgroepen of heb ik
een patiënt op mijn spreekuur die is
behandeld met fillers door een
schoonheidsspecialiste, kapster
of bij wijze van spreken
Starbucks barista. Een ieder
ander zou zeggen dat deze
patiënten zojuist zijn gestoken
door een bij. Zowel in bovenals onderlip. Of kickboksen
hebben uitgeprobeerd,
met schoonmoeder of ex.
“Jezelf mooier maken
kan lelijk uitpakken”
zou Catharina Meijer (red:
voorzitter NVCG) zeggen.
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Zoals ik eerder beschreef ben ik naar Londen gegaan met het
doel te willen leren en groeien. Ik ging alleen voor het beste.
Vrij kritisch geef ik toe. Twee maanden heb ik meegelopen
met Tapan Patel in PHI clinic op Harley street. Als je denkt
aan een strakke witte futuristische overperfecte megakliniek
in hartje Londen, dan denk je aan PHI. Vier verdiepingen,
2 OK’s en recovery suits, 5 laserkamers (met 45 lasers!),
4 behandelkamers en een training academy. Een waanzinnige ervaring om te zien hoe volledig en gestandaardiseerd patiënten hier van A tot Z worden
begeleid. Persoonlijk miste ik stiekem toch iets.
Raj Acquilla bleek uiteindelijk de persoon
waar ik naar op zoek was; hij kon mij naast
klinisch werk ook een mentorschap bieden. Na langdurig contact (mijn geduld
werd flink op de proef gesteld)
mocht ik eindelijk laten zien uit
welk hout ik ben gesneden.
Een uitnodiging voor zijn
2-daagse masterclass bleek
achteraf een onofficiële
test om te laten zien
wat mijn niveau van
injecteren was. Fair
enough. Niet lullen, maar vullen.
Eerst zien, dan
geloven.

Ik werd onderdeel van een nieuwe Raj Acquilla vestiging in
Londen, binnen de muren van het poepie chique 5-star Claridge's Hotel in Mayfair. Voor mijn vertrek naar Londen had ik
gehoord over Harley Street, een lange straat in centraal Londen waar zich honderden (cosmetische en niet-cosmetische)
privéklinieken bevinden op verschillende verdiepingen. Het
stadsdeel Mayfair, en met name deze specifieke plek, is zelfs
een next level. Patiënten die niet gezien willen worden in
Harley Street, door vrienden, bekenden of fotografen, komen
naar deze uiterst exclusieve discrete plek toe. Van buiten een
doodnormaal pand. Van binnen de meest luxueuze vierkante
meters zwart marmer, goud, en glitterbehang.

HET NIVEAU
Een Uber Lux, Rolls Roys of zelfs chopper(!) zijn de gemiddelde vervoersmiddelen van de patiënten die hier behandeld
worden (een uiterst lachwekkend contrast met mijn Hollandse fietsje). Regelmatig royalties en celebrities. Of mensen uit
Arabische landen die enkel voor hun behandeling naar Londen vliegen. Veel Londenaren zijn lid van de meest exclusieve
private members’ clubs en trekken daar lekker baantjes in de
indoor zwembaden. En over behandeltarieven heb ik met patiënten denk ik nog nooit gesproken. De rijkdom die ik hier heb
ervaren is bijna misselijkmakend en kennen wij nuchtere Hollanders simpelweg niet. Maar ook dat zijn juist de bijzondere
ervaringen die mijn hele Londen avontuur compleet maken.
Net zoals mijn eerste eigen cosmetische behandeling. Altijd
spannend, controle uit handen geven. Mijn breedbekkikker-look was toch echt een beetje passé en er bleken zowaar
jukbeenderen verstopt te zitten in mijn gezicht. Waar voorheen een grote masseter (toch wel mijn trots en teken van
liefde voor eten) voor een Hollandse vlakte zorgde, begint
het steeds meer te lijken op een Engels heuvellandschap.
Sinds mijn vertrek naar Londen heb ik vakinhoudelijk meer
geleerd dan ooit. Ik ben er van overtuigd dat we het meest
kunnen leren van simpelweg meekijken. Bij alles en iedereen.
De tijd nemen en jezelf deze ontwikkeling gunnen. En vervolgens kiezen wat je wel en niet aan je skill set wilt toevoegen.
Ik heb mogen meelopen (hier ‘shadowen’) bij de grootste namen binnen de cosmetische geneeskunde (elke week, 2 dagen
per week!). En de meest geavanceerde (injectie)technieken
mogen aanschouwen. Maar, en dat vind ik minstens net zo interessant, ik heb ook ervaren hoe sommige van deze bekende
injectors een verbazingwekkend laag niveau lieten zien. En
hoe dus deze commerciële cosmetische wereld, hier meer dan
waar dan ook, gebaseerd lijkt te zijn op dure marketing en PR.
Het is en blijft een bijzonder vakgebied. Londen zet mij aan
tot dromen en prikkelt constant mijn ambitie. Bij Raj vond
ik een next level cosmetische geneeskunde. Consulten,
assessments en behandelingen doe ik nu, zowel bij mijn werk
in Nederland als in Londen, totaal anders dan voorheen. En
deze nieuwste trends en inzichten hebben bij mij zelfs tot een
wetenschappelijk onderzoek geleid waar ik gepassioneerd
mee bezig kan zijn. Tipje van de sluier: fillers en spierspanning.
En daarmee laat ik u in spanning. To be continued. Voor nu
Brexit en uit.

Aleid

( I know, onmogelijk uit te
spreken in het Engels )
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REDUCTION IN STUBBORN FAT
If the diet and all those good intentions to get in that perfect bikini
A D V E R TO R I A L

are already in tatters, help may be at hand – in the form of a new ‘flab zapper’

What results can I expect
with SculpSure™ treatment?

that promises to permanently melt up to two inches of fat in just

As SculpSure™ disrupts the fatty cells they are then
absorbed by your body and are eliminated naturally.

one 25-minute sessions.

Some patients report noticing results in as little as
6 weeks, optimal results are typically achieved at
12 weeks. Results vary as other factors come may
come into play.

The procedure, SculpSure™, is the latest body contouring technology and
the first to use laser energy to de-bulk the midriff, back, thighs or even areas
such as knees and underarms, and all without a single incision or injection.

Some patients need a single treatment in an area
to notice results while others may require a second
session.

What is SculpSure™?
OP ALLE

SculpSure™ is the first FDA cleared hyperthermic laser treatment which aims to disrupt subcutaneous fat levels and reduce the appearance of Fat. The heat generates a synthetic form
of apoptosis (cell death) which does not usually
happen with fat cells. In turn, the lower levels
of fat cells in the area means that less fat will
be able to store there.
In layman’s terms; it heats the treatable area in
a short, 25-minute sitting to reduce the number
of fat cells in the region. It is particularly good
for those with stubborn areas of fat that are
not targeted through healthy diet and exercise
alone. SculpSure™ is proven to reduce size and
enhance contouring in stubborn fatty areas

AFBEELDINGEN
WO R D T E E N ' VO O R '
E N ' N A' - S I T UAT I E
TIJDENS DE
SC U L PS U R E T M BEHANDELING
G E TO O N D.

The product was first offered in America in
2015 gaining approval from the notoriously
stringent US watchdogs the Food and Drug
Administration (FDA) and in trials by surgeons.
They proved the process was as effective as
CoolSculpting, also known as cryolipolysis,
where a machine uses very low temperatures to
freeze fat cells, permanently destroying them.

We i g h t C h a n g e : + 1 . 4 l b s .

P h o t o c o u r t e s y o f Law re n c e B a s s , M D
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What does a SculpSure™
Treatment feel like?

YOUR SKIN.
YOUR FACE.

When the treatment starts, you will initially feel a
cooling sensation that serves to keep you comfortable
as well as to protect your skin throughout the session.

ONLY TIGHTER
AND BRIGHTER

After a few minutes, you will begin to feel intervals
of deep warmth followed by the cooling sensation.
The heat generated by the laser is disrupting and
destroying the targeted fat cells which are then
naturally eliminated from your body.

Is there downtime after
SculpSure™ treatment?

VISIBLE RESULTS IN
5 MINUTES A DAY

3 EASY STEPS

There is no downtime after a treatment session.
Patients have been known to come in for a treatment
on the lunch hour and return to work following the
treatment.

1. PREP UP
2. GEL UP
3. LIFT UP

What are the benefits
of SculpSure™?

P h o t o Co u r t e s y o f J . H e a ly, M D.

Treat multiple areas simultaneously
Treat multiple body shapes and sizes
Treat areas of "pinchable" and "non-pinchable" fat
Works on all skin types
	Clinically proven technology with over 90% patient
satisfaction
	Optimal results typically seen in 6 to 12 weeks
Comfortable and well tolerated procedure

< Sculpsure offers effective fat reduction +
skin firming on inner thigh

The combination of fat reduction and
skin tightening effect improves significantly
the appearance of cellulite on the thighs generating
high patient satisfaction

Significant responders rate on both
fat reduction and skin tightening
EXCELLENT patient satisfaction
for the arm indication

P h o t o Co u r t e s y o f La C h e l é M e d i c a l E s t h e t i c

P h o t o c o u r t e s y o f Zo é T h o u x , M D

Tobrix
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De vraag is of we wél of níet verplicht zijn om een AED (Ambulant Electronic Device) in onze klinieken
te hebben, of dat er een binnen een bepaalde afstand een device aanwezig moet zijn. Het zou ook
kunnen zijn dat het allemaal niet zo nodig moet. Om hier achter te komen sprak ik met professor
Ton Gorgels, cardioloog in Maastricht. Hij stond aan de wieg van het AED, was betrokken bij de ontwikkeling hiervan en het uitrollen van een netwerk over Nederland. Op zijn advies sprak ik ook met Jock Hoofs
van BHV competent, leverancier van AED apparatuur en opleider in het gebruik ervan.
Er bestaat geen wettelijke verplichting voor het hebben van
een AED. Momenteel is het volledig willekeurig of je een apparaat aanschaft of niet. Op locaties waar risicopatiënten
bij elkaar komen is het wel gebruikelijk om er een te hebben.
Een kliniek in cosmetische geneeskunde is niet zo'n locatie.
Wel is er een trend bij tandartsen en in sommige gemeenten ook
bij huisartsen om er een aan te schaffen. Er bestaat een AED app
waarop je kan zien waar het dichtstbijzijnde apparaat hangt.
Het is wel handig om deze app te downloaden.

NIEUW!

Indicaties
Blefaroplasma®
Xanthelasma palpebrarum
Lentigo
Huidfibroom
Hypertrofische littekens
Acne vulgaris
Verruca Vulgaris
Rimpels
Leverancier:

Voor meer informatie neem contact op met ons sales team T 076-5245353 | E info@bloomedical.com
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GEZONDHEID

Hs 1 Philips AED: ACTIEPRIJS € 1.199,- (incl.btw!) met binnenwandkast en
8 jaar garantie. Jaarlijkse onderhoudskosten € 125,- (incl.btw).
Voor meer informatie: Hartveilig T 043-6010212 of│www.hartveilig.nl

De prijs van een goede AED is minimaal € 1.300,-. Bij aankoop
van meerdere apparaten kan dat zakken tot € 1000,-.
Een AED moet na 10 jaar vervangen worden. De jaarlijkse
onderhoudskosten zijn € 200,- Inclusief afschrijving kost het
dus € 300,- per jaar om er een te hebben.
Prijzen zijn exclusief BTW.

2% van de hartstilstanden vindt plaats in artsenpraktijken of klinieken.
Meer dan 80% gebeurt thuis en de rest buitenshuis in een niet-klinische setting.
Hoofs geeft aan dat het risico voor cosmetisch artsen om iemand in de kliniek te
krijgen die een hartstilstand zou krijgen dermate klein is dat het niet geadviseerd
wordt om een AED aan te schaffen, maar dat het een positief signaal af zal geven
wanneer er een mededeling is waar de dichtstbijzijnde AED hangt.
Wanneer die afstand te groot is kan je de aanschaf overwegen.

Ja of nee, geen zwart wit antwoord dus.
Fabrikant:

www.bloomedical.com
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Door drs. Isabella Savic, cosmetisch arts

CONGRES

HÈT CONGRES VAN HET JAAR,
ZOWEL IN EUROPA ALS DAARBUITEN!
AMWC Monaco 2017
Eindelijk was het weer zo ver, 6 tot en met
8 april 2017, het 15e AMWC in Monaco, hèt
congres van het jaar, zowel in Europa als
daarbuiten! Toen ik vijf jaar geleden begonnen was met mijn carrière als cosmetisch arts,
droomde ik ervan om het congres in Monaco
te bezoeken. Toen ik er een paar jaar geleden
voor het eerst was, had ik al een aantal andere
congressen bezocht, onder andere in Brussel,
Parijs, Dubai en Moskou, maar het AMWC was
toch wel het grootst opgezette event van
allemaal. Ik kan me nog herinneren dat de ene
na de andere indruk bij me binnenkwam zoals
de grote variatie van nieuwe merken fillers en
ook de cosmeceuticals en de
lasers, naast het feit dat ik er
steeds in slaagde te verdwalen op de verdiepingen en
steeds de verkeerde roltrap
nam waardoor ik de weg van
boven naar beneden helemaal
kwijtraakte.
Nu, een aantal jaren en nog
meer congressen verder, heb
ik de weg door het doolhof
van het Grimaldi Forum redelijk onder de knie, maar daarentegen zijn de indrukken die
de exposanten achterlaten
minder nieuw.
Opvallend onder de exposanten vond ik toch wel
het steeds groeiende aantal
“nieuwe” merken fillers als
ook de variatie van opkomende bedrijven uit Azië. Het
meest bijzondere daarvan
vond ik een stand van een
Aziatisch bedrijf dat naast
zijn expositie van producten
een bord had hangen waarop
stond dat hun producten nog
geen CE en/of FDA approval
hadden!
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Op nummer een op mijn lijstje tijdens congresbezoeken
staan de lezingen over complicaties; daarom was ik blij
dat er ook dit keer weer aandacht besteed werd aan
dit onderwerp. Waar ik me wel over verbaasde was het
feit dat juist dit belangrijke onderwerp gepland stond
in de namiddag van de laatste congresdag, wanneer
de meeste stands al aan het opruimen zijn en vele
collega’s zich al richting het vliegveld begeven.
Desalniettemin heb ik veel geleerd en kan ik, als
aanvulling op de voortreffelijke nascholing die we
mochten genieten op 21 maart jongstleden tijdens de
ALV van de NVCG, nog enkele interessante hoogtepunten noemen over de lezing van Nelly Gauthier,
MD uit Parijs.
Bij de zeer zeldzaam voorkomende maar wel meest
gevreesde complicatie, de occlusie van de nervus opticus, is adequaat reageren binnen een tijdspanne van
45 minuten cruciaal. Gauthier refereert hier naar het
artikel van Greg J. Goodman in Dermatologic Surgery,
Vol 42, Issue 4, april 2016. Hierin wordt omschreven
hoe injectie van 1500U hyaluronidase direct in het foramen supraorbitale, reddend bleek te zijn. Natuurlijk
blijft met spoed naar de oftalmoloog gaan een vereiste
waarbij ondertussen oculaire massage wordt uitgevoerd. Verder herhaalde ze bij gevaar van weefselnecrose de stappen die we ook op de nascholing
hadden meegekregen namelijk hyaluronidase tot wel
400U, massage en warme kompressen, aspirine en
eventueel corticosteroïden. Zij noemt antibiotica
hier ook bij. Als belangrijkste preventiemechanisme
noemt Gauthier: ken je anatomie, aspireer, beweeg de
punt van de naald heen en weer alvorens te spuiten en
spuit kleine hoeveelheden van 0,1 tot 0,2 ml per bolus.

Deening success
24% reduction in stubborn fat
• Works on any skin type
• Over 90% patient satisfaction rate
• Comfortable and well-tolerated treatment
• Can be used in skin types I-VI
• The 1060 nm wavelength’s speciic afinity for
adipose tissue

Verdere lezingen die mijn aandacht vanaf het begin al
trokken waren de lezingen over Anti Aging, Healthy
Aging en Longevity. Naar mijn mening zijn deze onderwerpen onlosmakelijk verbonden met onze verjongingstechnieken door middel van injectables. Juist
door goede voorlichting en preventieve behandeling
van opkomende aandoeningen, leefstijlveranderingen
en ook gezonde voedingsgewoontes kunnen we optimaal het complete plaatje vormen van jeugdige uitstraling en verbeterde kwaliteit van leven. Denk hierbij
aan hormoonbehandelingen, inspelen op chronische
inflammatie, detoxificatie van darmen en lichaam als
ook het probleem van glycatie, waar de laatste jaren
steeds meer aandacht aan wordt besteed.
Per slot van rekening: wat is de grootste oorzaak van
‘premature’ rimpelvorming? Schade van de huid door
zon, roken en ongezonde voedings- en leefstijl.

6 weeks post 2 Tx
Weight Change: -0.99 kg

Before

Tobrix

|

040-2230773

|

info@tobrix.com
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MERZ AESTHETICS BIEDT INNOVATIEVE
HOOGWAARDIGE ESTHETISCHE BEHANDELINGEN
VOOR HET NATUURLIJK LIFTEN EN
VERSTRAKKEN VAN DE HUID,
ZONDER OPERATIE OF HERSTELTIJD.

ZEG VOORGOED VAARWEL
TEGEN CELLULITE
MET DE CELLFINA®-BEHANDELING
Merz Aesthetics introduceert een nieuwe behandeling dat putjes en kuiltjes oftewel sinaasappelhuid 1, in de volksmond
cellulites genoemd, in dijen en billen verwijderd. Wereldwijd komt bij meer dan 85% van de vrouwen cellulite voor.
In één behandeling pakt het Cellfina®-systeem de belangijkste oorzaak van cellulite aan: de bindweefselstrengen
die verweven zijn tussen het vet en de huid in de dijen en billen.

A D V E R TO R I A L

Naarmate we ouder worden, verzwakt en vermindert het collageen en elastine in de huid waardoor deze verslapt en er minder
stevig uitziet en aanvoelt. Dit natuurlijke verouderingsproces kan resulteren in een minder strakke huid onder de kin en in de hals,
verzakking van de wenkbrauwen en het ontstaan van fijne lijnen en rimpels op het decolleté.
Ultherapy® is ontwikkeld om op een veilige manier de kracht van ultrasound energie te gebruiken om de huid op een natuurlijke
wijze te liften en te verstrakken, zonder operatie en hersteltijd. Ultherapy® kan met slechts één behandeling helpen de hals,
de onderkant van de kin en de wenkbrauwen te liften en verstrakken, alsook de lijnen en rimpels op het decolleté te verminderen.

Cellfina® is de enige minimaal invasieve behandeling die is goedgekeurd door de
Europese en Amerikaanse gezondheidsautoriteiten (CE-gemarkeerd en FDA goedgekeurd),
met een klinisch bewezen werkzaamheid om de belangrijkste oorzaak van cellulite
te behandelen, met resultaten die minstens 3 jaar aanhouden.2
Het Cellfina®-systeem is gebaseerd op de combinatie van een innovatieve
gepatenteerde technologie met de bestaande bewezen methode 'subcisie'.

Hoe Ultherapy® werkt

Hoe Cellfina® werkt

Ultherapy® stimuleert de aanmaak van nieuw collageen door middel van het
leveren van micro-gefocuste ultrasound energie tot in de diepste huidlagen –
tot in dezelfde laag waarop een chirurgische facelift werkt.

Cellfina® werkt omdat de behandeling gericht is op het aanpakken van de structurele oorzaak van cellulite; de bindweefselstrengen die
de huid omlaag trekken en de putjes, kuiltjes of sinaasappelhuid veroorzaken. Na een behandeling met Cellfina® kunnen uw patiënten
weer vol zelfvertrouwen de kleding dragen die ze willen. En maar liefst 93% van de patienten is na drie jaar nog steeds tevreden.2

Voorafgaand aan de behandeling wordt er een echografische visualisatie van
de huid gemaakt, zodat u als arts precies kan bepalen waar de energie geleverd
moet worden. Vervolgens wordt er micro-gefocuste ultrasound energie afgegeven, waardoor er coagulatiepuntjes ontstaan op exact de juiste diepte onder
de huid. Het weefsel wordt verhit zonder het huidoppervlak en de omringende
huidstructuren te beschadigen. Als reactie op de afgeleverde energie wordt in de
huid het wondhelingsproces op gang gebracht. Dit proces bevordert de aanmaak
van nieuw collageen en elastine. De huid wordt geleidelijk op een natuurlijke
manier gelift en verstrakt, waardoor uw patiënt er weer jeugdig en stralend
uitziet.

1

Ultherapy® biedt u een unieke behandeling omdat deze techniek in staat is om
op een veilige en gecontroleerde manier op precies de juiste diepte energie af te
leveren, precies daar waar het nodig is om de huid te liften en te verstrakken.
Collageen en elastine in de huid verzwakt en vermindert waardoor
de huid er minder stevig uitziet. Er ontstaan rimpels en plooien.

Voor een
behandeling
met Cellfina®

Na een behandeling
met Cellfina®
Na een Cellfina® -behandeling
worden de bindweefstelstrengen onder het huidoppervlak
losgemaakt. Net als een elastiekje onder spanning, veert
de behandelde huid terug, met
een gladde huid als gevolg.

De bindweefselstrengen
trekken de huid omlaag
en veroorzaken de putjes
die zichtbaar zijn op op
het huidoppervlak.

RESULTATEN

REFERENTIES

2

Ultherapy® levert micro-gefocuste ultrasound energie af in de verschillende
huidlagen. De energie stimuleert de aanmaak van nieuw collageen.

2

1

Green J, Cohen J, Kaufman J, et al.
Therapeutic approaches to cellulite.
Semin Cutan Med and Surg.
2015;34:140-143. 2

2

Kaminer MS, Robinson D, Coleman
WP 3rd, et al. Multicenter Pivotal Study
of the Safety and Effectiveness of a
Tissue Stabilized-Guided Subcision
Procedure for the Treatment of
Cellulite: 3 Year Update. Abstract
AAD Conference 2016. 45 patients
completed 3 year follow-up.

Door de aanmaak van nieuw lichaamseigen collageen verstrakt de huid
en wordt het geleidelijk gelift.
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COSMETISCH

Door doctor Alexander Turkevych: Uit Anti Age Magazine

CONTOURING

USING HYALURONIC FILLERS

A L I G H T – S H A D O W E Q UAT I O N

Hyaluronic acid is well established in rejuvenating skin
and harmonizing facial proportions.
Though today’s dermal fillers are more safe and effective than ever,
the quest continues to deliver more natural results.

I’ve developed “PLURYAL Contouring: the shadow
eraser” – a technique balancing shadow and light to
avoid the artificial “hyaluronic face” look.

CONTOURING - THE PHOTOGENIC SECRET
Social media has upped the stakes when it comes to
self-image and patients are increasingly demanding photogenic, flawless skin. We know that some people are more
photogenic than others because of the way their facial
contours reflect light through the camera lens. Using this
insight, we examine a patient’s face and apply a treatment
strategy known as “adjusting the light”, inspired by the
results of make-up contouring, a technique made popular by celebrity make-up artists and involving using dark
and light shades on different areas of the face to define
features, creating higher cheekbones or slimming the nose
for example.

REDEFINING FACIAL BEAUTY
WITH THE RIGHT FILLERS
By analyzing the make-up contouring technique, we found
that the best results are achieved when light and shadow are redistributed in the right way on the face. Using
different viscosities of filler, we can recreate this light
and shadow to define facial features, for results lasting
to 12 months depending on the individual and the areas
injected. Areas that can benefit from contouring include
cheeks, temples, tear trough, nasolabial folds, marionette
lines, the jawline and the nose.

18

In my opinion, the safest injectable filler is one composed
of high purity hyaluronic acid such as products from the
Pluryal® range, which are totally degradable. Pluryal®
fillers (developed by MD Skin Solutions laboratories,
Luxembourg) are well-established, safe and effective
dermal fillers composed of monophasic and cross-linked
non-animal hyaluronic acid.

A SIMPLE AND FAST TECHNIQUE
To redefine the shape of the face and rejuvenate its appearance, we start with highlighting, injecting very small
quantities of the product into three dots on the lateral
sides of the cheekbone, in the middle part of the Ogee
curve and into the temples. Next, we smooth out the tear
trough, the nasolabial folds, laughter lines and the temples to remove shadows. By smoothing the tear trough
(under-eye hollowed dark circles), we “erase” dark circles
and enhance the eyes to make them appear younger
and less tired. By attenuating the nasolabial folds and
laughter lines, frowning aspects disappear.
And by filling the temples, the forehead becomes more
harmonious with a lifting effect. Finally, by adding a small
volume to the dorsum of the nose we redefine its shape
to make it appear “slimmer”. Easy, fast and efficient, the
contouring technique can be performed in a 45-minute
session and has the advantage of requiring no downtime.

NATURAL RESULTS IN PERFECT HARMONY
Contouring is an excellent technique for harmonizing
the face and offering youthful beauty that doesn’t look
artificial. It is a great way to balance shadow and light,
taking into account the fact that aging affects the entire
face and all areas should be slightly touched-up for
the most natural look. There is nothing more artificial
than correcting only one area of the face (for example
nasolabial folds only without recreating facial volume),
especially from the age of 45, when skin aging is already
affecting most of the facial features. By using very
small amounts of products, and working according to
the make-up artist contouring technique, our patients
are enjoying the satisfaction of natural and harmonious
results.

Doctor Alexander Turkevycha:
Dermatologist professor in Lviv, Ukraine. He has an extensive
experience in the administration techniques of dermal fillers,
skinboosters and Mesotherapy products. He is an international
speaker in major anti-aging and dermatology congresses
such as EADV, IMCAS, AMEC and AMWC Monaco.
He publishes on a regular basis and is a member of
the MD Skin Solutions Academy for continuous education.

|

			 mdskin-solutions.com
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Door drs. Franca van der Smit, cosmetisch, orthomoleculair en anti-aging arts

ESTHETISCH

Schoonheid, Shaping
en Contouring
INTERVIEW MET TOPVISAGIST EN TOPKAPPER MARC LUBACH

WIE IS MARC LUBACH?
Marc Lubach is een topvisagist en topkapper. De
televisiekijker zal misschien niet direct weten wie
hij is, de televisiemaker achter de schermen des te
meer. Marc mag een heleboel Bekende Nederlanders
tot zijn clientèle rekenen en heeft zelf ook het een
en ander voor de camera gedaan. Ook is Marc beauty
editor bij Talkies Magazine Nederland.

Al in zijn jeugd raakt Marc zeer geïnteresseerd in
mensen en dan met name in de schoonheid van
mensen. Zodoende begint Marc aan een opleiding
allround kapper aan het Haarstylisten College in
Hengelo, waar hij zich in rap tempo ontwikkelt. Ambitieus en creatief als hij is, wint Marc in 2000 (terwijl hij nog studeert) al de titel ‘Best Young Talent’
bij de Coiffure Awards. Ook loopt hij in deze periode
stage bij dé topkappers in Amsterdam. In het laatste
jaar van zijn opleiding komt Marc in aanraking met
make-up en styling, wat hem fascineert.
Na het behalen van zijn diploma vertrekt hij naar
Parijs om een exclusieve particuliere opleiding te
volgen aan het ‘École de Maquillage Jean Pierre
Fleurimon’, die tevens zijn persoonlijke leermeester
wordt. Hier leert Marc alle ins en outs van topvisagie
en dat blijkt hem goed te liggen: Marc is een waar talent. Terug in Nederland gaat hij aan de slag bij Estée
Lauder, waar hij werkt als make-up artist.
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Zijn werk en talent blijft niet onopgemerkt en niet
veel later vraagt Chanel hem om bij hen te komen
werken als hoofd-maquilleur Benelux. Dat geeft zijn
carrière een enorme impuls; Marc geeft indrukwekkende presentaties voor grote groepen. Ook werkt
hij de door Chanel gegeven workshops tot in detail
uit en creëert zo een nieuwe standaard.
Na twee jaar besluit Marc zelfstandig verder te gaan.
Zijn ambitie is eindeloos en zijn kwaliteiten brengen
hem vele opdrachten. In 2010 werkt Marc samen
met Robert ten Brink en Dyanne Beekman mee aan
het RTL4 televisieprogramma ‘Look of Love’, waar
hij het mooiste bij de kandidaten naar boven weet te
halen. Marc speelt zich op die manier in de picture en
zo wordt hij gevraagd om wekelijks als beauty-expert aan te schuiven bij het RTL4 televisieprogramma ‘Koffietijd’, gepresenteerd door Quinty Trustfull
en Loretta Schrijver.
Inmiddels werkt Marc al jaren als freelancer voor
diverse gerenommeerde magazines als Talkies en
Beau Monde. Hij heeft fotoshoots verzorgd voor
onder meer Anouk Smulders, Quinty Trustfull, Nicolette van Dam, Rossana Kluivert, Kristina Bozilovic
en Monique des Bouvrie. Daarnaast is hij werkzaam
voor bedrijven als Holland Casino en ABN Amro en
is Marc chef de cabine voor fashion shows van couturiers zoals Monique Collignon, Paul Schulten, Hans
Ubbink, Raak Amsterdam en UGG Australia.

Naast dit alles heeft Marc ook nog zijn eigen salon
in Enschede, gevestigd in het alom bekende House
of Snobs. Hier staat hij zelf regelmatig in de zaak om
de dames hun mooiste kapsel te geven. Daarbij heeft
Marc een bijzondere workshop ontwikkeld voor particulieren en bedrijven, waarin hij vrouwen wil leren
hun eigen persoonlijkheid te accentueren. Dit is ook
één van zijn grootste drijfveren.
Een journalist beschreef Marc als ‘een vakman die
zijn materiaal tot in de finesse beheerst en zo elegantie, smaak en klasse een gezicht geeft’. Hij staat
er dan ook om bekend dat hij ‘the art of making an
impression’ beheerst. Vanwege zijn goede werk en
prettige karakter wordt Marc ook particulier geboekt voor onder andere bruidsmake-up, fotoshoots
en partylooks.

HOE ZIE JIJ SCHOONHEID
IN EEN GEZICHT?
Schoonheid start bij een mooie, gezonde en vitale
huid. Je kan aan de huid zien of iemand goed en
gezond leeft. Heeft iemand stress, dan kan je dit
zien. Ook hoe iemand in zijn vel zit wordt vaak door
de huid weerspiegeld. Goed voor jezelf zorgen is dus
belangrijk.
Mensen denken vaak niet na over de stoffen die in
producten zitten. Zowel qua voeding als gezichtscrème en huidproducten. Ik gebruik met name minerale make-up (Colorscience). Het is pure huidverzorging. De huid wordt er mooier en gezonder door.
Bovendien brengt het in tegenstelling tot ‘gewone’
make-up geen schade toe aan de huid. Uiteraard is
het ook belangrijk om dagelijks een SPF te gebruiken. Naast deze minerale make-up kunnen Botox
en fillers als aanvulling gebruikt worden.
Schoonheid definieert Marc als: Eruit zien zoals
je eruit wilt en kunt zien! Bijvoorbeeld wanneer
iemand vollere lippen wil. Dit is in principe voor
iedereen mogelijk. Je kan werken met een lipliner
en een filler.

WAT ZIJN SPECIFIEKE UITERLIJKE
KENMERKEN VAN EEN MOOI GEZICHT?
Voor een vrouw geldt het volgende:
Ovaal gezicht
Zachte wenkbrauwen
Hoge jukbeenderen, zijn het meest belangrijk
voor een vrouwelijke effect
Voor de man geldt:
Een sterke kaaklijn, dit straalt kracht uit. Liefst een vierkante
gezichtsvorm. De kaaklijn is het meest belangrijk voor een
mannelijk effect
Krachtige wenkbrauwen
Neus: breder dan bij de vrouw
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KLEINE UITLEG PER GEBIED:
Jukbeen en wang
Jukbeenderen zijn het grootste onderdeel in het
gezicht. Wanneer je ze goed shaped ontstaat
een mooi gelifte en strakke uitstraling.
Het oogt fris. Om dit te bereiken plaatsen we
doorgaans een bronzer aan vanaf de haargrens,
ter hoogte van het oor, onder het jukbeen langs
naar de neus. Hierdoor shape je de wang en
komt het jukbeen meer naar voren.
Op het jukbeen gebruiken we een highlight.
Het liefst iets met een glansje. Wanneer je deze
2 elementen combineert krijg je het mooiste
effect. Om goed te weten waar je de schaduw
moet plaatsen kijk je naar waar het bot zit. De
bronzer moet net hieronder geplaatst worden.

HOE KAN JE,
ALS VISAGIST, EEN
GEZICHT MOOIER
MAKEN?
Als eerste moeten we zorgen voor die mooie,
egale en gezond ogende huid. Bij iemand met een
onrustige huid is vaak meer make-up nodig.
Minerale make-up dekt meer en kan deze oneffenheden minder zichtbaar maken. Een spons geeft
bovendien meer dekking. Het gebruik van een
brush geeft een lichtere dekking.
Als tweede kunnen we het gezicht mooier
maken met shapen en contouring.
Wanneer je een gezicht goed wilt shapen moet je
eigenlijk het spel tussen schaduw en licht kennen.
Als je dit begrijpt, dan kan je mooiere resultaten
krijgen. Daarnaast is het belangrijk om altijd
liftend te werken! Denk bijvoorbeeld aan een
open oogopslag. Werk dus opwaarts met ronddraaiende bewegingen. Alles moet omhoog, anders
gaat het (optisch) hangen.

HOE WERKT SHAPEN EN
CONTOURING DAN PRECIES?
Hoe werkt shapen en contouring dan precies?
Het gaat erom dat je begrijpt dat je zelf schaduwen
en licht inval kunt nabootsen. Om een gedeelte
meer schaduw te geven gebruik je een (donkere)
brons-poeder (bronzer). Donker werkt weg, het
deel komt meer op de achtergrond te liggen en valt
minder op. Vlakken die je wilt laten opvallen geef je
dan een accent met een lichtere kleur (highlights).
Shapen en contouring zijn op dit moment helemaal
‘hot’. Kijk bijvoorbeeld naar Kim Kardashian.

Voorhoofd en slapen
Bronzer kan aangebracht worden op het voorhoofd ter hoogte van de haargrens. Dit geeft
meer bolling van het voorhoofd. Een hoog/lang
voorhoofd kan je zo verkorten. Wanneer je een
kort voorhoofd hebt gebruik je juist wat meer
highlights aldaar. Wanneer iemand een breed en
kort gezicht heeft kun je deze juist met bronzer
te hoogte van de slapen optisch verlengen.

Ogen

WAT ZIJN SPECIFIEKE UITERLIJKE
KENMERKEN VAN EEN MOOI GEZICHT?

Overhangende oogleden werken we ook weg
door schaduw aan te brengen, het liefst de donkerste kleur die je hebt. Wanneer je dit echt
goed wilt doen dan breng je net boven de arcade boog de donkstere kleur aan.
Wanneer de ogen te dicht bij elkaar staan kan
je een accent aan de buitenkant van de ogen
leggen. Wanneer de ogen juist te ver uit elkaar
staan breng je een donkere kleur aan in het midden van het oog. Pas echter op dat je onder de
ogen niet teveel aanbrengt, dan accentueer je
namelijk de lijntjes.

HEB JE TIPS VOOR
COSMETISCH ARTSEN?
Veel artsen werken heel netjes, maar volume van jukbeenderen en
lippen kan mijn inziens beter stapsgewijs gebeuren. Ik zie vaak dat
iemand overbehandeld is. De bovenlip krult dan onder de zonnebril
door. Dit is too much!

Mijn tip: werk met de klant ergens naartoe, in combinatie met make-up.
Immers hoe mooi je de filler ook zet met make up kan je dat effect
te niet doen.
Bovendien: Als arts zie je de klanten te weinig. Ik zou aanraden
de klanten vaker te laten terugkomen. Informeer de klant goed.
Negen van de tien keer weten ze het gewoon niet; er is nog steeds
veel onwetendheid. Mensen denken nog steeds dat Botox
lippen vergroot bijvoorbeeld.
Als laatste: Ga voor kwaliteit en niet voor kwantiteit!

WAT ZIJN TRENDS
OP COSMETISCH GEBIED?
Meer mannen vinden de weg naar de cosmetiek. De man wil er ook gezond uitzien. Zo zie je dat mannen tegenwoordig vaker een spray-tan
ondergaan. Dit raakt steeds verder uit de taboesfeer. Mannen gebruiken vaker Botox en fillers. Met name de kaaklijn en de frons worden
aangepakt. De frons vinden de mannen ook irritant. Voorhoofdslijnen
vinden ze dan weer niet erg. Wallen is ook een ding. Wallen kleuren
blauw bij vermoeidheid. Om dit weg te werken zou ik tijdens een fotoshoot consealer moeten gebruiken, maar dat zie je altijd terug onder
het oog en is natuurlijk niet wenselijk. Op zo’n moment geef ik mijn
klant wel advies om een filler onder de ogen te laten plaatsen. Ik ben
hier heel open en eerlijk over. Ik gebruik immers zelf ook wel wat.

Verslapte kin/hals
Een verslapte huid onder de kin kan je maskeren
door de onderkant van de kaak donker te maken
richting de hals.

Neus
Wanneer de neus te breed is kun je een highligt in het midden van de neusbrug aanbrengen.
Langs de zijkanten van de neus en de neusvleugels maak je het dan donkerder en mat. De neus
lijkt dan optisch slanker. Wil je juist de neus korter maken; plaats dan bij het tipje van de neus
ook wat bronzer/donkere matte kleur.

Kaaklijn

Leestip van Marc m.b.t. shapen en contouring:
Plastic Surgery Without the Surgery:
The Miracle of Makeup Techniques
van Eve Pearle
Workshops:
Marc geeft veel workshops in NL met
als doel vrouwen zelfbewuster te maken.
Bij de workshops kan je in groepsverband meer leren over shapen,
contouring en zo ook je eigen gezicht leren kennen: ‘Hoe maak
je jezelf op?’
Meer informatie:
info@mp-management.nl of 06-51660990

Een te strakke kaaklijn kun je verzachten met
een bronzer.

22

Cg MAGAZINE

MEI 2017

MEI 2017

Cg MAGAZINE

23

VERENIGINGSNIEUWS

DE NVCG HEEFT ONLANGS DE VOLGENDE SPONSOR
MOGEN VERWELKOMEN
MPT int. is in de Benelux de exclusieve distributeur
voor de Tixel van Novoxel.
Mark Joris, eigenaar van de firma en laserspecialist, heeft een allround
medische laser-applicatie-ervaring van meer dan 30 jaar.
De Tixel is een logische evolutie binnen de sector van de fractionele
ablatieve technieken. We gaan weg van de dure lasers en de onvoorspelbare
RF-technieken. Weg van de penetrante geur en van extreem pijnlijke sessies.
Weg van de niet-portabele zwaargewichten en van het niet-steriele werken
op patiënten. De Tixel is een voorbeeld van de ‘disruptieve technologie’.

Wat de digitale beeldvorming deed met het filmrolletje, wat de
elektrische aandrijving van de auto doet met de ontploffingsmotor, doet de Tixel met de fractionele lasers en RF-systemen, zowel
ablatief als non-ablatief. En dat alles tegen een betaalbare prijs.

2017 AGENDA NVCG
Mei

MPT int.
Gouv. Verwilghensingel 8 H 1, B-3500 Hasselt
Contact: Mark Joris, mobiel +32475253994, info@mpt.be

DE VOLGENDE NIEUWE TOEHOORDERS ZIJN VERWELKOMD
drs. V. van de Berg

|

dr. A. Liem

|

|

|

dermatoloog, woonplaats Zwolle, werkzaam bij Gelre ziekenhuizen

arts, woonplaats Amsterdam, werkzaam bij de Velthuiskliniek

Juni

ADVANCED DERMAPEELS BY
MORE THAN 19 REFERENCES OF

MESOPEEL
Lactic acid
(30%, 40% en 50%)

Salicylic acid
(10%, 20% en 30%)

Mandelic acid
(30%, 40% en 50%)

skintechpharmagroup.nl/skin-tech-workshops/

Casuistiek fillers

9 mei

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

Combi-workshop Ellansé en Silhouette Soft

9 mei

Amstelveen

www.suremedical.nl

ZO Medical basistraining dag 2

11 mei

Veghel

www.jc-imp.nl

PDO Draadlift workshop

13 mei

IJsselstein

www.cromapharmanederland.nl/workshop

ZO Skin Health basistraining dag 2

15 mei

Veghel

www.jc-imp.nl

Combi-workshop Ellansé en Silhouette Soft

16 mei

Amstelveen

www.suremedical.nl

PDO Draadlift workshop

20 mei

IJsselstein

www.cromapharmanederland.nl/workshop

Traangroot, Lippen

23 mei

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

ZO Medical basistraining dag 1

24 mei

Veghel

www.jc-imp.nl

Vsoft Lift

29 mei

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

ZO Skin Health basistraining dag 1

29 mei

Veghel

www.jc-imp.nl

Volume

30 mei

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

8 juni

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Skin Health basistraining dag 2

12 juni

Veghel

www.jc-imp.nl

ALV + Nascholing NVCG

13 juni

Hilton Soestduinen www.nvcg.nl

Face 2017

ADVERTENTIE

(20%, 35%, 50% en 70%)

Cothen

ZO Medical basistraining dag 2

plastisch chirurg, woonplaats Rotterdam, werkzaam bij dr. Liem Clinic

Glycolic acid

9 mei

(waarnemend) huisarts, woonplaats Gronsveld, werkzaam in de regio Maastricht

dr. M. van Coevorden
drs. M. Hartgens

Skinboosters Hair, Eyes & Face

Juli

Melanoplus
Piruvex
PhenTCA
Cosmelan
Mesoéclat
Azelan
Modified
Jessner

September

Londen

www.euromedicom.com

Ellansé Hands-on training

20 juni

Weert

www.suremedical.nl

Skinboosters Hair, Eyes & Face

20 juni

Cothen

skintechpharmagroup.nl/skin-tech-workshops/

Traangroot, Lippen

20 juni

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

PDO Draadlift workshop

22 juni

IJsselstein

www.cromapharmanederland.nl/workshop

ZO Medical Masterclass

22 juni

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Skin Health basistraining dag 1

26 juni

Veghel

www.jc-imp.nl

Vsoft Lift

28 juni

Ankeveen

www.bo-medical.com/nl/events

6 juli

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Skin Health basistraining dag 2

10 juli

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Medical basistraining dag 2

20 juli

Veghel

www.jc-imp.nl

4 september

Veghel

www.jc-imp.nl

5 september

Cothen

skintechpharmagroup.nl/skin-tech-workshops/

ZO Medical basistraining dag 1

ZO Skin Health basistraining dag 1
Peelings AHA & TCA
ALV + nascholing NVCG

Oktober

TOT E N M ET 15 M E I 2017

-10% KORTING

Skinboosters Hair, Eyes & Face

November

Peelings AHA & TCA

December

3e NVCG congres

15 tm 18 juni

12 september

Hilton Soestduinen contact@nvcg.nl

10 oktober

Cothen

skintechpharmagroup.nl/skin-tech-workshops/

21 november

Cothen

skintechpharmagroup.nl/skin-tech-workshops/

Mereveld Utrecht

contact@nvcg.nl

Bij een bestelling van minimum € 500

MIRACLES

IS OOK GEKEND OM ZIJN MESOFILLERS,
CRYO VCOOL, LUMI 8 LED LICHT ETC.
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DON’T EXIST,

SECRETS DO!
Tel: +31(0)6 29 70 14 36

E xclusieve verdeler in de B enelux.

7 december

|

info@aes-solutions.nl

|

www.aes-solutions.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.
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WETENSCHAP
Dr. Dimitri Mihaylov
Drs. Tom S. Decates

Dr. Thanya Tha-In

DRAADLIFT:

EEN MINIMAAL INVASIEVE BEHANDELING

VOOR SHAPING EN CONTOURING

Er is een toenemende vraag naar minimaal invasieve esthetische behandelingen voor
shaping en contouring van het gelaat en het lichaam. Ondanks de controversie in Nederland,
kiezen steeds meer behandelaars voor de draadlift behandeling met oplosbare draden.
De draadlift corrigeert milde tot matige weefsel ptosis, kan onder lokale anesthesie worden
uitgevoerd en kent weinig complicaties wanneer het uitgevoerd wordt door ervaren handen.
Dit artikel omvat een overview van verschillende types oplosbare draden en de
bijbehorende werkingsmechanismen. Daarnaast bespreekt dit artikel de wetenschappelijke
ondersteuning en risico’s rondom het gebruik van draden.

Draadlift
Biologisch oplosbare draden vallen onder de
categorie “injectable medical devices” en kunnen in
essentie worden onderverdeeld in draden gemaakt
van polydiaxanone (PDO) of van polymelkzuur
(L-polylactic acid, LPA) (1). Beide draden zijn volledig
biologische oplosbaar en kennen een bi-directionele
oriëntatie voor directe verankering van de draad in
het subcutane weefsel. Een PDO draad is ontwikkeld
in Korea en lost gemiddeld 6 tot 8 maanden op na
plaatsing. Een LPA draad wordt na 12 maanden
geresorbeerd.
Het belangrijkste werkingsmechanisme van de
draden, zowel PDO als LPA, is het mechanisch
liftende effect van verzakt weefsel. Door de
verankering middels “weerhaakjes/barbs” of
cones is het liftende effect direct zichtbaar
na de behandeling. Eenmaal geplaatst in het
subcutane weefsel activeren de draden een lokaal
inflammatoire response, stimuleren ze de productie
van procollageen moleculen en er ontstaat een
reactieve fibrose rondom de draad in het subcutane
weefsel (1, 2).
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Otto et al. publiceerde in 2015 resultaten van een
histologische studie, waarbij er sprake is van lokale toename
van het aantal fibroblasten en collageen vezels na plaatsing
van PDO draden (3). De toename van fibroblasten en
collageen is tevens histologisch en echografisch bevestigd
door Savoia et al. (4). In de recente expert meeting 2016
in Barcelona zijn lange termijn resultaten gepubliceerd na
plaatsing van LPA draden. Histologische resultaten na 3, 6,
9, 12 en 18 maanden zijn getoond, waarbij de LPA draden
productie van collageen type I stimuleren. Collageen type
I zijn stevige collageen vezels, de onderzoekers verklaren
hiermee het langdurige effect van polymelkzuur draden tot
18 maanden na plaatsing (5).
De eerste consulatie is zeer essentieel voor een draadlift
behandeling. De draadlift techniek heeft als doel:
matige verzakkingen van de huid te liften en volume te
repositioneren zonder meer volume toe te voegen. Het wordt
meestal toegepast bij patiënten in de leeftijdscategorie
veertig jaar en ouder.
Contra-indicaties voor een draadlift behandeling zijn:
	Zwangerschap en borstvoeding
	Ernstige verzakking waarbij chirurgie geïndiceerd is
	Antistolling gebruik
	Huidinfectie ter plaatse van de te behandelen gebied
	Auto-immuunziekten
	Eerder behandeld met permanenten injectables

Discussie
De ingreep wordt onder lokale anesthesie en onder steriele
omstandigheden uitgevoerd. Welk type draad, hoeveel draden en
de wijze van plaatsing bepalen het resultaat. Het resultaat kan in
twee fases worden opgedeeld. Direct na de behandeling is de huid
gelift door de mechanische verankering. Dit effect zal langzaam
afnemen een week na de behandeling. Vervolgens treedt het
proces van collageenvorming op rondom de draad.
Deze tweede fase is progressief en houdt aan tot resorptie van de
draad (6 -12 maanden). De mate van lifting en hoe lang het effect
zichtbaar is, is afhankelijk van de leeftijd en het vermogen tot
collageenvorming van de patiënt. In de post-menopauzale fase
zullen patiënten minder collageen aanmaken door afname van
de oestrogeen spiegel (6).
Het therapeutische succes is afhankelijk van de type draad,
de techniek en het behandelprotocol. Daarnaast zijn patiëntgerelateerde factoren zoals leeftijd, levensstijl, oestrogeen spiegel,
raciale achtergrond en huidkwaliteit van groot belang.
Alle factoren dienen mee te worden genomen in de besluitvorming
tot keuze van wel of niet behandelen, welke type draad en welke
techniek.

Complicaties
Na een draadlift behandeling kunnen lokale reacties zoals
hematoom, zwelling, erythema, huidplooiing, intrekkingen en lichte
asymmetrie optreden. Deze reacties zijn vaak van voorbijgaande
aard. Dysesthesie en chronisch inflammatoire reactie van het
behandelde gebied zijn beschreven (7, 8). Deze complicaties zijn
toe te schrijven aan te diep of te oppervlakkige plaatsing
van de draad.

Een draadlift behandeling vervangt niet een
chirurgische facelift. Echter een draadlift
behandeling is een minimaal invasieve behandeling
en kent de voordelen van lokale anesthesie,
minder risico op littekens en korte hersteltijd. Dit
verklaart de toenemende vraag naar deze relatief
nieuwe behandeling. Wetenschappelijke bewijzen
naar de werkingsmechanisme van de draad zijn
veelbelovend, maar doch vrij beperkt tot kleine
studies. Adequate selectie van de patiënt, goede
kennis van de anatomie en ruime ervaring met
de behandeling zijn key-factoren, die het uiteindelijke resultaat bepalen.
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Door drs. Franca van der Smit, cosmetisch, orthomoleculair en anti-aging arts

ESTHETISCH

NO CANDY is een fotografie/regie duo bestaande uit Malou van Breevoort en Manon van der Zwaal.
Hun specialiteit is portretfotografie, maar daarnaast regisseren zij ook TV commercials
in opdracht van verschillende reclamebureaus.
Het werk van NO CANDY kenmerkt zich door de conceptuele aanpak waar ze verhaal en beeld samenbrengen.
Zo ontstaan vaak grappige beelden met een extra laag.
Naast commercieel werk voor klanten zoals Schiphol, Aegon en Eneco, fotografeert het duo

Het vastleggen

voor bladen zoals Volkskrant Magazine, Sir Edmund, Playboy, het FD en meer.

WIJ STELDEN DE DAMES VAN NO CANDY DE VOLGENDE VRAGEN:

van Schoonheid

1 Wat is schoonheid?
Daar is niet één antwoord op te geven. Schoonheid zit
in zoveel dingen. Er zijn natuurlijk wel onderzoeken gedaan
dat uiterlijke schoonheid van het gezicht aangaat,
zoals hoe we een gezicht op schoonheid beoordelen

We vragen het model altijd om aan iets ‘leuks’ te denken.
Want dat zie je terug in de foto.
Minder mooi: Wat een gezicht minder mooi maakt
is een slechte huid of als iemand heel erg vermoeid is
(wallen en kringen). Die photoshoppen we weg.

(symmetrie, positie ogen, neus en mond, de verdeling

Tip: Bekijk de documentaireserie met

4 Hoe probeer je hier als fotograaf rekening 		
mee te houden?

John Cleese als presentator.

Hoe we het licht plaatsen is heel belangrijk. Als iemand gro-

van deze features op ‘de guldensnede’ etc.).

te features heeft zoals een grote neus of diepliggende ogen
Als fotograaf is er niet echt een regel waarom iemand
wel ‘mooi’ op een foto is of niet. Het kan zo maar zijn dat
we iemand moeten fotograferen waarvan we eerst denken

dan zorgen we ervoor dat het licht zacht wordt, zodat je
die features niet gaat versterken. Tenzij je dat wil natuurlijk,
dat kan ook.

“prachtig, dit wordt makkelijk” maar die om de een of
andere onverklaarbare reden niet wil plakken op papier,
of andersom, dat iemand op het eerste gezicht niet meteen

5

Wat maakt iemand fotogeniek?

Daar is geen peil op te trekken (zie antwoord vraag 1).

de mooiste is, maar dan prachtig op de foto komt.

Die ‘schoonheid’ beoordelen we uiteindelijk op de foto.

6 Zijn er bepaalde uiterlijke kenmerken die jullie
herkennen in gezichten waarvan jullie weten
dat dit mooi wordt gevonden?

Het belangrijkste is dan de blik. Wat straalt iemand uit?

Mooie ogen: Dat zie je natuurlijk meteen!

2

Hoe kijken jullie naar schoonheid?

Is er een connectie tussen fotograaf en model?
Zelfportret | Manon (links) en Malou (rechts)

3

Wat maakt een gezicht mooi en minder mooi?

7

Wat kunnen contouren in een gezicht zeggen?

De kaaklijn is heel belangrijk en we hebben trucjes om er

Mooi: Uitstraling maakt een gezicht mooi.

voor te zorgen dat die zichtbaar zijn. Met je voorhoofd

Iemands karakter ook. Kijk je bijvoorbeeld naar een film met

naar de camera toe leunen bijvoorbeeld, zodat je hoofd

een heel ‘lelijke’ hoofdpersonage maar is zijn/haar karakter
ontzettend leuk, dan wordt die persoon ook steeds knapper.
Wij proberen ook altijd iemands uitstraling te vangen.

een beetje loskomt van je lichaam (denk aan de move
‘walk like an Egyptian’). Dit zorgt ervoor dat je kaaklijn
zichtbaar wordt en dat je geen onderkin hebt.

Zelfportret: Manon (links) en Malou (rechts)
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Door drs. Eric de Weerdt, cosmetisch arts

CONGRES

DE EERSTE INDRUK IS IEDERE KEER
WEER EN DEZE KEER NOG STERKER;
WAT EEN COMMERCIEEL CIRCUS

Uw huid Uw formule

IMCAS Parijs 2017
Van wc deur tot roltrap, van muur tot muur
overal commerciële uitingen.
Drie etages volgepropt met standhouders,
groot en klein. Voor mij een compleet onoverzichtelijke markt van vraag en aanbod. De
prijzen kelderen soms in 1 minuut en een goed
gesprek met 20.000 euro.
Een allegaartje van jeugdige en oudere cosmetisch geïnteresseerden. Ongeveer 8.000 man
wisselen per uur van kamer, auditorium of
andere zaal. Verspreid over 3 en halve etage.
Natuurlijk dwars door elkaar. Opgetogen over
al het nieuwe dat zij gehoord hebben.
Een Braziliaanse plastisch chirurg geeft mij in
1 zitting het figuur van Brad Pitt. Jaja de mens
is maakbaar. Ik heb niet gevraagd wat dat
kost want nu leeft bij mij nog de illusie.
Waar die onverstaanbare Italiaanse dokter
vol vuur zijn methode van lokaal vetverlies
met cryolipolyse uitlegt, stopt de volgende
spreker hem volledige de grond in, want alleen
radiofrequentie is zinvol.
In een andere zaal legt een plastisch chirurg
uit hoe wij, cosmetisch-esthetische artsen,
de fillers juist moeten plaatsen, terwijl er
eerder in de Nederlandse pers verschenen is
dat deze c-e artsen er geen bal van kunnen en
allen plastisch chirurgen de wijsheid in pacht
hebben.
Dus nu met de wijsheid in pacht heb ik weer
deze zaal verlaten . Op naar een lezing over
PRP. Ondanks dat dit al vele jaren toegepast
wordt weten wij ook hier niet wat wij aan het
doen zijn. Meer data nodig, meer onderzoek
nodig. Ook dit gold voor de cosmeceuticals, de
vitamines en de mineralen.
Naarmate de dagen vorderen begrijp ik dat
deze branche absoluut niet weet waar zij mee
bezig is.
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Is toch een hele opluchting.....
Alles wat ik doe is verdedigbaar en goed mits
ik een goede strategie heb en erachter sta wat
ik doe en ik dit goed documenteer. Dan mag ik
volgend jaar wellicht ook 10 minuten mijn lezing
geven.
Brad Pitt hoeven wij niet allemaal te zijn,
maar Angelina daar is toch veel vraag naar.
Ondertussen sta ik weer in de rij voor een zak
met lunch waarin: vegetarisch, vlees of vis.
Eerst mijn badge laten scannen dan het zakje
in mijn hand en …...smaken verschillen.
Nog even tijd om hier en daar handje te schudden, alle Russen veel aankopen zien doen en
hop in de rij voor weer een nieuwe discussie.
Eerst even weer de badge laten scannen, goede
plaats zoeken, o jee ik mag niet fotograferen,
want ik moet lid worden van de Academy dit
jaar en dan krijg ik alle lezingen via internet binnen. Ik begrijp het nieuwe non foto/film beleid
dus. Ik zal wel moeten kijken op het net want
de ogen waren toch even een stukje gesloten.
Terug in de trein heb ik nog even uitgerekend
dat ik op de eerste dag voor circa 200.000 euro
apparatuur had willen aanschaffen, op de tweede dag was dat in alle wijsheid al gehalveerd
en in de trein bleek ik uiteindelijk (nog) niets
uitgegeven te hebben.
De verleiding werkte bijna, de overdracht van
kennis heeft mij gesterkt (want ik doe het ook
goed) en ik blijf nog even sparen voor dat
Pitt-gevoel.

'Volgend jaar weer en eerst nog Monaco,

● Ontworpen door dokters voor dokters
● Patiënt-georienteerd, op maat gemaakte huidverzorging
● Vers gemaakt in 20 seconden
● 1 Serum als basis: huidverbeterend en kalmerend
● 19 actieve stoffen: klinisch bewezen in de dermatologie
● 57 mogelijke concentraties
● 1159 mogelijke combinaties
exclusively distributed by

natuurlijk vanwege het mooie weer'

www.croma.at

NU BESCHIKBAAR IN

50 U EN 100 U
FLACONS!

DE MEEST ZUIVERE1
BOTULINUM TOXINE
TYPE A
OFFICIEEL GOEDGEKEURD VOOR:


❷
❸

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Bocouture 50 en 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Eén injectieflacon bevat 50 of 100 eenheden botulinetoxine type A (150 kDa), vrij van complexerende
proteïnen*. 1 ml oplossing bevat 40 eenheden botulinetoxine type A (150 kDa), vrij van complexerende proteïnen, na reconstitutie in
1,25 ml of 2,5 ml. * Botulinum toxine type A, gezuiverd uit Clostridium Botulinum (Hall strain). Bevat humaan albumine en sucrose.
THERAPEUTISCHE INDICATIES: Bocouture is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen jonger dan 65 jaar voor de tijdelijke verbetering van het uiterlijk van lijnen in het bovenste gedeelte van het gezicht, 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 fronslijnen), en/of matige tot ernstige laterale periorbitale lijnen die bij een volledige glimlach zichtbaar zijn (kraaienpootjes),
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 hulpstoffen. Algemene stoornissen van de spieractiviteit (bijv. myasthenia gravis, het
syndroom van Eaton-Lambert). Een infectie of ontsteking op de voorgestelde injectieplaats. BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN EN
VOORZORGEN BIJ GEBRUIK: Algemeen: Vooraf aan de toediening van Bocouture moet de arts op de hoogte zijn van de anatomie
van de patiënt en alle veranderingen in de anatomie als gevolg van vroegere chirurgische procedures. Bocouture mag alleen toegediend worden in de gevallen waar het middel voor bestemd is, om één patiënt voor één sessie te behandelen. Extra voorzichtigheid is
geboden bij de bereiding en de toediening van het product, en bij het inactiveren en het weggooien van de ongebruikte oplossing
(zie rubriek ‘Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies’ van de volledige SKP). Er moet rekening worden gehouden met het feit 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 fotobeschadiging). In dit geval kan het zijn dat patiënten niet reageren op botulinetoxineproducten. 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 een antistollingstherapie ontvangen of andere substanties gebruiken die een antistollende werking hebben. Plaatselijke
en verder gelegen verspreiding van het toxine effect: Door verkeerd geplaatste injecties van botulinetoxine type A kunnen zich bijwerkingen voordoen die dichtbijgelegen spiergroepen tijdelijk verlammen. Er zijn bijwerkingen gemeld die verband zouden kunnen
houden met de verspreiding van het toxine naar plaatsen die ver van de injectieplaats liggen (zie rubriek ‘Overdosering’ van de volledige SKP). Patiënten die worden behandeld met een therapeutische dosis kunnen een overdreven spierzwakte ervaren. Patiënten of
verzorgers moeten aangeraden worden om onmiddellijk medische hulp te zoeken als er zich slik-, spraak- of ademhalingsstoornissen
voordoen. Reeds bestaande neuromusculaire stoornissen: Het injecteren van Bocouture wordt niet aangeraden bij patiënten met een
voorgeschiedenis met dysfagie of aspiratie. Bocouture moet met voorzichtigheid gebruikt worden: bij patiënten die lijden aan amyotrofe laterale sclerose; bij patiënten met andere ziekten die leiden tot perifere neuromusculaire disfunctie; in te behandelen spieren die
uitgesproken spierzwakte of atrofie vertonen. Overgevoeligheidsreacties: Overgevoeligheidsreacties zijn gemeld met botulinetoxineproducten. Indien er zich ernstige (bijvoorbeeld anafylactische reacties) en/of directe overgevoeligheidsreacties voordoen, moet
adequate medische therapie worden ingesteld. Antilichaamvorming: Een te frequente toediening kan het risico op de vorming van
antilichamen verhogen, wat kan leiden tot het falen van de behandeling (zie rubriek ‘Dosering en wijze van toediening’ van de volledige
SKP). Het potentieel voor antilichaamvorming kan worden geminimaliseerd door de laagst effectieve dosis te injecteren, met het langst
mogelijke interval tussen de injecties. BIJWERKINGEN: Bijwerkingen worden gewoonlijk waargenomen binnen de eerste week na de
behandeling en ze zijn tijdelijk van aard. Bijwerkingen kunnen verband houden met de werkzame stof, de injectiemethode of beide.
Bijwerkingen onafhankelijk van de indicatie: Toedieningsgerelateerde bijwerkingen: Gelokaliseerde pijn, ontsteking, paresthesie, hypes-
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thesie, fijngevoeligheid, zwelling, oedeem, erytheem, jeuk, gelokaliseerde infectie, hematoom, bloedingen en/of blauwe plekken
kunnen verband houden met de injectie. Pijn door of angst voor naalden kunnen resulteren in vasovagale reacties, waaronder tijdelijke
symptomatische hypotensie, misselijkheid, tinnitus en syncope. Bijwerkingen van de geneesmiddelklasse botulinetoxine type A: Gelokaliseerde spierzwakte is een verwacht farmacologisch effect van botulinetoxine. Blefaroptose, wat veroorzaakt kan zijn door de injectietechniek, wordt geassocieerd met het farmacologisch effect van Bocouture. Verspreiding van toxine: Wanneer andere indicaties met
botulinetoxine worden behandeld, werden zeer zelden bijwerkingen gemeld die op enige afstand van de injectieplaats lagen (overdreven spierzwakte, dysfagie en aspiratiepneumonie met in sommige gevallen een dodelijke afloop),gerelateerd aan het verspreiden van
het toxine (zie rubriek ‘Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik’). Bijwerkingen zoals deze kunnen niet volledig uitgesloten worden bij het gebruik van Bocouture. Overgevoeligheidsreacties: Ernstige en/of directe overgevoeligheidsreacties, waaronder
anafylaxie, serumziekte, urticaria, oedeem van de weke delen en dyspneu zijn zelden gerapporteerd. Sommige van deze reacties zijn
gerapporteerd na het gebruik van het conventionele botulinetoxine type A complex, alleen of in combinatie met andere stoffen
waarvan bekend is dat ze soortgelijke reacties veroorzaken. Bijwerkingen uit klinische ervaring: De informatie over de frequentie van
de bijwerkingen voor de afzonderlijke indicaties, wordt hieronder vermeld, gebaseerd op klinische ervaring. 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 maximaal fronsen zichtbaar zijn (glabella fronslijnen):
De volgende bijwerkingen zijn gerapporteerd met Bocouture: Infecties en parasitaire aandoeningen: Soms: bronchitis, nasofaryngitis, griepachtige symptomen. Psychische stoornissen: Soms: depressie, slapeloosheid. Zenuwstelselaandoeningen: Vaak:
hoofdpijn. Soms: gezichtsparese (ptosis van de wenkbrauw). Oogaandoeningen: Soms: oedeem van het ooglid, ptosis van het
ooglid, wazig zicht. Huid- en onderhuidaandoeningen: Soms: pruritus, huidknobbel. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Vaak: spierfunctiestoornissen (optrekken van de wenkbrauw). Soms: spiertrekkingen, spierspasmes, gevoel van zwaarte.
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Soms: hematoom op de injectieplaats, pijn op de injectieplaats, fijngevoeligheid, vermoeidheid. Laterale periorbitale lijnen die bij een volledige glimlach zichtbaar zijn (kraaienpootjes): De volgende
bijwerkingen zijn gerapporteerd met Bocouture. Oogaandoeningen: Vaak: oedeem van het ooglid, droge ogen. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Vaak: hematoom op de injectieplaats. Lijnen in het bovenste gedeelte van het gezicht: De
volgende bijwerkingen zijn gerapporteerd met Bocouture: Zenuwstelselaandoeningen: Zeer vaak: hoofdpijn. Vaak: hypo-esthesie.
Oogaandoeningen: Vaak: ptosis van het ooglid, droge ogen. Maagdarmstelselaandoeningen: Vaak: misselijkheid. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Vaak: asymmetrie van het gezicht, gevoel van zwaarte. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Vaak: hematoom op de injectieplaats, pijn op de toedieningsplaats. 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. Melding van vermoedelijke bijwerkingen: 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. HOUDER VAN DE
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstraße 100, 60318 Frankfurt/
Main, Duitsland. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: RVG 107018 en RVG 117448. Uitsluitend
Recept. Vergoedings¬status: BOCOUTURE wordt niet vergoed. Voor prijzen wordt verwezen naar de G-Standaard. DATUM VAN
HERZIENING VAN DE TEKST: November 2016
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ALS U KON KIEZEN, ZOU U DAN OOK NIET
VOOR EEN ZUIVERE BOTULINUM TOXINE
TYPE A GAAN DIE VOOR 3 INDICATIES IS
GOEDGEKEURD?

Voorhoofdslijnen
Kraaienpootjes
Glabella Fronslijnen

