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SEPTEMBER
2017

JAARGANG 5

TIXEL, a fractional innovation

INTERVIEW met juriste mr. Thessa van der Windt

®

Own Your Beauty
met het Belotero ® assortiment
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HYDRO
Rehydrateert en verjongt de huid zoals
gezicht, hals, decolleté en handrug.
SOFT
Corrigeert ﬁjne lĳntjes zoals kraaienpootjes,
fronslĳnen en periorale lĳntjes.
BALANCE
Corrigeert oppervlakkige, diepere lĳntjes
en rimpels en herstelt lipcontouren.
INTENSE
Corrigeert diepe lĳnen zoals neuslippenplooien en ter gebruik voor lipaugmentatie.
VOLUME
Herstelt gezichtsvolumes zoals kaken,
temporalen en jukbeenderen.

Laser, Licht en EBD
binnen de huidtherapie

Toepassing
Microstroomtechnologie
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Voo r woord
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in het gelaat

CATHARINA MEIJER VOORZITTER

We begroeten

13

een nieuw redactielid

All that matters

HOE LEUK IS REGELGEVING?

14

Introductie Plamage

Als ik mijn puberkinderen aanspreek op huisregels en mijn best doe om

Even voorstellen…

daar een 'goed' gesprek over te voeren moet ik heel waakzaam zijn

19

Interview met
Mr. Thessa van der Windt

om niet te vallen in de kuil van het argumenteren. Met goede argumenten
wist mijn zoon van 14 mij vorig jaar te overtuigen dat ik hem ‘gewoon’

Educatie belangrijk 20

moest vertrouwen, en dat dat tot betere resultaten (op school) zou leiden.

voor cosmetisch arts

Ik werd daar heel blij van, want wat is mooier dan dat? Ik besloot voorlopig
geen regels op te leggen ten aanzien van het maken van huiswerk en

Zonlicht

hem daarin niet te controleren. Het pakte iets minder goed uit dan ik

24

Is het allemaal schadelijk?

had gehoopt.

Tixel

26

Het verhaal
van een uitvinding

Voor goede resultaten zijn heldere afspraken en toezicht op naleving
noodzakelijk. Voor de (cosmetische) patiëntenzorg is dat van het

Huiddesinfectie
Ja/Nee

allergrootste belang, omdat we als arts de allerbeste zorg willen en moeten

30

bieden aan onze patiënten. Het dagelijks invullen van formulieren en
aftekenlijsten, het vastleggen, implementeren en naleven van alle patiënt-
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en bedrijfsgebonden kwaliteitsprocedures zijn dus noodzakelijk.
Voor de arts is het een uitdaging om daarbij de ‘quality time’ met de
patiënt niet te kort te doen. Minister Schippers erkent ook die kant van

Schoonheid
door de ogen van Van Wees

regelgeving en draagt de denktank ‘(Ont)regel de zorg’ een warm hart toe

32

(www.youtu.be/i-a5FGQuEis). Een mooi initiatief, waarvan de uitkomsten
voor ons allen boeiend zijn.

FACE 2017
Verslag van
UK’s nummer 1 congres

34

Regelgeving wordt niet altijd als leuk ervaren. Tegelijkertijd geeft het wel
veel genoegen als je weet dat de patiënt blij en tevreden is en de beste zorg
heeft gekregen die mogelijk is.
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Leven als God
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Dr. Catharina Meijer, voorzitter NVCG
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Door drs. Franca van der Smit,
cosmetisch orthomoleculair en anti-aging arts

HUIDTHERAPIE

Interview met Laserkliniek Zwolle

LASER, LICHT EN EBD
BINNEN DE HUIDTHERAPIE
Samenvatting

Laserkliniek Zwolle-Huidtherapie, opgericht in 2013, wordt gerund door huidtherapeuten Michelle Janssen en Anouk te Molder.
Inmiddels zijn zij al ruim tien jaar praktiserend binnen de
huidtherapeutische zorg en dienstverlening. De kliniek staat in
hartje centrum van Zwolle en is met name gespecialiseerd in
huidtherapie en laserbehandelingen bij diverse klachten
m.b.t. huid, haren en nagels. Kennisuitwisseling, wetenschappelijk en praktijkonderzoek dragen bij aan de ontwikkeling
van kwaliteitsstukken en het op peil houden van het
kwaliteitsniveau binnen de kliniek. Onlangs lanceerden
zij het Laserkliniek Kennisportaal, een intranet op maat.
Anouk te Molder; ‘We bundelen al onze kennis en kunde nu in
één professioneel systeem. Hierdoor automatiseren we onze
werkprocessen en kunnen we à la minute bij onze kwaliteitsstukken, agenda’s en portfolio’s. Kwaliteit en veiligheid hebben we hoog
in het vaandel. Michelle Janssen; ‘onze missie is laagdrempelige
persoonlijke zorg en uitgebreid advies, teamspirit en plezier
in het vak met als hoofddoel een tevreden patiënt!‘

INDICATIES TOP TIEN BIJ LASERKLINIEK ZWOLLE

Indicatie

Golflengte

Hypertrichose,
hirsutisme:
Laser geïnduceerde
ontharing Fitzpatrick
Skin Type I t/m
III- IV1

Long- Pulsed Alexandrite, 755 nm
Spotsize 10 mm-16 mm,
Quanta System,
Duetto MT EVO incl.
Mixed Technology

Witte en grijze haren
ongeschikt (zie aanvullende therapie)1,14

Quanta System
Light A Star

Hypertrichose, hirsutisme (PCOS en pseudofolliculitis barbae)

2

Acne en acnelittekens

3

Couperose en rosacea

Hypertrichose,
Hirsutisme,
Pseudofolliculitis
barbae:
Laser geïnduceerde
ontharing Fitzpatrick
I t/m VI

5

Goedaardige huidtumoren

6

Huidveroudering (samenwerking met de cosmetisch arts)

7

Littekens (samenwerking met de MKA-chirurgie)

8

Onychomycose (samenwerking medisch pedicure)

9

Sinus pilonidalis (samenwerking met chirurg)

10

Transgender zorg (samenwerking met VUmc)

Witte en grijze haren
ongeschikt (zie aanvullende therapie)
Benigne
hyperpigmentatie

We vroegen Laserkliniek Zwolle naar hun behandelwijzen en tips ten aanzien van de genoemde indicaties.
Hiernaast een tabel die Laserkliniek Zwolle hanteert
als leidraad.
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Gouden standaard laser hair
removal Fitzpatrick I t/m III-IV2

Informed Consent1, 14

Reactie

Aanvullende
therapie of tips

Gebruik van
Coolpack, aloë care
en/of Alhydran met
Sunprotection14

Huid kan erythemateus worden, rondom
het haarfollikel ontstaat perifolliculair
oedeem

Elektrisch ontharen
voor de grijze en
witte haren14

Idem

Idem

Idem

Huid reinigen, ontvetten
behandelgebied afbakenen
Medische fotografie
Haren scheren

Doelchromofoor Endogeen1
is langdurig of permanente
haarreductie via geleidende,
thermische diffusie waardoor
de matrix definitief wordt
vernietigd 8

Quanta System Light
A Star

Veilig bij ontharing van
donkere huid!

Duetto MT EVO
Alexandrite LP 755nm

Selectieve fotothermolyse1

Quanta System Light
A Star

Golflengte, energie en
pulsduur afstemmen op het
doelchromofoor

IPL 550 small

Doelchromofoor: melanine.

Korte pulsduur!

Idem

Bij de behandeling van
(pseudo) folliculitis
(barbae) incideren en
ledigen van ingegroeide haren en gebruik
van Alpha Hydroxy
Zuren14

Risico inventarisatie procedure (standaard checklist
voor de behandeling)14

Coolpack,
Alhydran met
Sunprotectie

Informed Consent1, 14

Lycogel

Huid reinigen, ontvetten
behandelgebied afbakenen.

Erytheem, lichte
oedeemvorming en
lichte grijsverkleuring of tijdelijke
donkere verkleuring
van laesie

Camoufleren met
Lycogel en/ of gebruik
van chemische peeling
met Azelainezuur 20%
Resorcinol 10% en
Phytic Acid 6% 14
IPL rejuvation effect

Medische fotografie
Checklist Laserveiligheid 14
Geen huidkoeling!

Couperose,
Rosacea
Bezemrijs- varices
e.a. vasculaire
aandoeningen

Long Pulsed, Nd: YAG
1064 nm long pulse
Spotsize 2 mm t/m 6 mm
Quanta System,
Duetto MT EVO
Quanta System Light
A Star

Pinpointe Footlaser
Cynosure

Doelchromofoor:
Oxy- en deoxyhemoglobine
Fotothermische interactie >
selectieve temperatuurstijging
in de vaatlumina doorgeleid naar
vaatwand waarbij boven de
60 graden coagulatie en
necrose optreedt1

Skinrejuvenation,
huidverbetering,
acnelittekens.
Het wondgenezingsproces dat optreedt
tijdens de resurfacingtechnieken stimuleert
de fibroblasten om
nieuw collageen en
elastine aan te maken,
een proces dat zelfs
doorgaat na voltooiing
van de re-epithelialisatie 5

Quanta Systems Light
A Star
Nd:YAG 1064nm
short pulse
Nd:YAG 1320nm
Erbium YAG laser
2940 nm.

Risico inventarisatie procedure (standaard checklist
voor de behandeling)14

CoolPack,
Sunprotectie
Lycogel

Contractie en donkerdere verkleuring
teleangiëctastieën

Informed Consent1,14

Bezemrijsvarices
Trombexine Kous/
therapeutische
kous14

Erytheem
Oedeem

Risico inventarisatie procedure (standaard checklist
voor de behandeling)14

Lamisil gedurende
2 weken elke dag
daarna om de dag.

Pijnsensatie,
warmteprikkeling
in nagels

Informed Consent1, 14

Funghi clear
spray (schoensok
preventie)14

Reacties na behandeling nihil

Huid reinigen, ontvetten
behandelgebied afbakenen.
Medische fotografie

Bij onvoldoende
effect op diffuse
roodheid doorsturen
naar collega met KTP,
PDL voor fijne rode
vaatjes 9,1

14
ND-Yag 1064 nm longpulse heeft Checklist Laserveiligheid
een drie keer hoger absorptie
Huidkoeling met zimmer
coëfficiënt van methemoglobine
dan van oxyhemoglobine 9,1

Laserenergie wordt geabsorbeerd door kleurstof van de
dermatofiet schimmel, omgezet
in warmte en hiermee wordt
de schimmel gedood11
10 micropulses in een 0,5 seconden, kort genoeg om de warmte
in de schimmels te houden. De
interval tussen elke Micropulse
is 0,05 seconden, lang genoeg om
de capillairen onder de schimmels
af te koelen voor het het minimaliseren van ongemak voor de
patiënt en de schade aan gezond
weefsel. Elke micropulse levert
20 J/cm2 in 100 microseconden.
Eén pulstrein levert 200 J/cm2
(Tobrix BV)

Rejuvenation:

BEHANDELINGEN EN ZORG

Selectieve destructie van de
haarfollikels is het doel1

Long Pulsed, Nd: YAG
1064 nm (veilig voor
skintype V en VI)
Spotsize 10 mm t/m 16
Quanta System,
Duetto MT EVO

Multipulsed Nd:
YAG laser

Hyperpigmentaties

Doelchromofoor Endogeen1 :
Risico inventarisatie procemelanine in haarschacht, infundi- dure (standaard checklist
voor de behandeling)14
bulum en matrix van de haar1.

Nazorg

Huidkoeler met Zimmer Cryo,
luchtkoeler

Onychomycosis11

4

Voorbereiding

Checklist Laserveiligheid 14

IPL 550 small

1

Werking

Het principe van een ablatieve
laser berust op het feit dat de
laserstraling geabsorbeerd wordt
in de waterfase van weefsel.
Bovendien moet de puls duur
van die laserflits zo kort zijn
dat de temperatuur boven de
ablatieve drempel (~300 graden)
ligt. Men spreekt dan van een
fotoablatieve interactie waarbij
weefsel verdampt. Echter, naast
het gebied van ablatie is er
ook een gebied van coagulatie
waardoor hemostase wordt
bereikt 1, 3, 6, 9

Medische fotografie
Dun frezen van nagelplaat
door medisch pedicure

Zwemmerseczeem
laten meebehandelen!
Geen zieke nagelgedeelten laten zitten,
alles weghalen door
medisch pedicure!
Zeezout bad 2 keer
per week

Checklist Laserveiligheid14

Elke 4 - 6 weken
tussen laserbehandelingen door naar
medisch pedicure

Geen huidkoeling!

Gem, 3 behandelingen
bij een milde mycose.
Schep geen hoge
verwachtingen!
Mycose vaak een lang
bestaand probleem14
Risico inventarisatie procedure (standaard checklist
voor de behandeling)14
Informed Consent1, 14
Medische fotografie
Huid ontvetten en evt.
afbakenen.
Checklist Laserveiligheid14
Geen huidkoeling, wel
afzuiging!
Zelitrex

Vaseline,
Huidverzorging

Diffuus erytheem,
oedeem
Crustae
Wondexsudaat
Gemiddeld 90 dagen
na laserresurfacing
zijn milde rimpels nagenoeg verdwenen
en matige rimpels
mild geworden.
Tot na 18 maanden
kunnen nog huidverbeteringen optreden,
omdat de vorming
van nieuw collageen
doorgaat 7

Deese LED masker
en het gebruik van
Lycogel bevorderen
het herstel van de
huid. We zien een
minder lange
down-time

(LASER)VEILIGHEID

TRENDS

Laserveiligheid is een item binnen de kliniek waar veel aandacht aan geschonken wordt. Anouk te Molder: ‘In mei 2016
hebben we onze kliniek laten visiteren door Laser Safety
Advisor dhr. W. Kelderman. De kliniek heeft wat veranderingen
ondergaan om te kunnen voldoen aan de gestelde richtlijn
volgens TR 60825-8. Kelderman heeft RI&E rapporten opgesteld per golflengte om zo het risicoprofiel binnen de behandelruimten te bepalen. Daarop zijn aanpassingen gedaan op
o.a. inrichting, kleding, brandveiligheid en afzuiging.’
Alle huidtherapeuten binnen de kliniek hebben het Laser
Safety Officer certificaat. Michelle Janssen; ‘de opleiding tot
Laser Safety Officer (LSO) is bedoeld voor mensen die toezicht
houden op het veilig werken met lasertoepassingen binnen een
organisatie en vanuit dat oogpunt mede betrokken zijn bij het
opstellen van de risico- inventarisatie en evaluatie.’
Interne protocollen zijn hierop afgestemd. In de kliniek hangt
in elke behandelruimte een laserveiligheids infographic.
Hierop wordt de procedure in stappen met afbeeldingen
verduidelijkt voor therapeut en patiënt alvorens de laser
wordt ingeschakeld.

Zien jullie over de tijd ook een toename van bepaalde
klachten en/of wensen?

TIPS LASERVEILIGHEID
Bekijk per golflengte wat voor bereik deze heeft en
welke bedoelde of onbedoelde schade dit kan opleveren.
Implementeer hiervoor per laserruimte de juiste
veiligheidsrichtlijnen. Hieronder enkele tips vanuit onze
opleiding tot LSO:
Tip 1# 	Stel een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) op per
golflengte.
Tip 2# 	Draag te allen tijden een laserveiligheidsbril, ook bij de
toepassing van Intense Pulsed Light.
Tip 3# 	Draag een adembeschermende mondkap (ABM) met
de hoogst mogelijke beschermingsfactor FFP 3 zonder
uitademventiel die goed op het gelaat aansluit.
	Zo hou je eventuele schadelijke aerosolen buiten de
luchtwegen.
Tip 4# 	Gebruik naast je ABM een afzuigunit. Kies daarbij voor
een unit die de afgezogen lucht ook daadwerkelijk
filtert en de evt. schadelijke deeltjes afvangt.
Tip 5# 	Laser afscherming en/of verduistering is veel
belangrijker dan wij aanvankelijk dachten. Veel
klasse 4 lasers hebben een grote oogveilige afstand
(NOHD). Met de blindering volgens EN-60825-4 norm
bescherm je mensen buiten de laserruimte tegen
laserstraling. Meer informatie over onze tips kun je
inwinnen bij een Laser Safety Advisor.
 n tot slot, maak een VIM (Veilig Incidenten Melden)
E
procedure mocht die er nog niet zijn!

Michelle Janssen: ‘Onze praktijk ziet een toename van laseronthaarbehandelingen bij transgenders. Er is hiervoor een actieve
samenwerking met het VUmc en UMCG. Het aantal transitie
trajecten bij transgenderiteit is de afgelopen jaren verachtvoudigd, aldus het UMCG. Het effectief verwijderen van ongewenst
lichaams- en gezichtsbeharing en de begeleiding hierbij is een
interventie die wij als huidtherapeuten steeds vaker toepassen.’
Anouk te Molder: ‘Daarnaast zien we een toename van het aantal hulpvragen waarbij psychische problematiek een rol speelt.
Zelfbeeld aantasting kan natuurlijk ontstaan wanneer men een
ontsierende vlek of acneproblemen in het gelaat heeft. Maar ook
kan er sprake zijn van een aangetast zelfbeeld wat niet of nauwelijks zichtbaar is op de huid, maar dat diegene door psychisch
onwel bevinden zichzelf beschadigt in vorm van de huid kapot
krabben of zich snijden. Ook onrealistische hulpvragen komen
voor, zoals het laten verdwijnen van (te grote) poriën.
We zijn ons bewust van o.a. depressieklachten en hebben daardoor een samenwerking gezocht met een praktijk voor psychotherapie. Op een laagdrempelige manier worden mensen geadviseerd om bijvoorbeeld via coaching ongewenste gewoonten
af te leren.

SAMENWERKING HUIDTHERAPEUT
EN DE COSMETISCH ARTS
Hoe zien jullie de samenwerking met de cosmetisch arts
op het gebied van laser en licht?
De DALA (Dutch Aesthetic Laser Association) is hierbij natuurlijk
een goed voorbeeld. Artsen en huidtherapeuten, die zich veel
bezighouden met licht- en laserbehandelingen, worden in contact
gebracht en er vindt actief kennisuitwisseling plaats. Hier zijn we
al sinds de oprichting bij betrokken.
Janssen: ‘Ik denk dat de samenwerking tussen cosmetisch arts
en huidtherapeut met name ligt op het gebied van huidverfraaiing, huidverjonging. Waarbij de huidtherapeut de laser toepast
en de arts de injectables en bij gebruik van diepere invasieve
laserbehandelingen (zoals CO2 laser) en diepe peelingen actiever
samenwerkt met elkaar. Medicatie profylaxe voorschrijven en
toepassen van medicatie in geval van complicaties.
Bij het behandelen van de zieke en beschadigde huid (bijvoorbeeld
bij acne of pigmentbehandeling/huidkanker screening) ligt de
samenwerking vooral bij de dermatoloog/huisarts en huidtherapeut. Bij een onychomycose indicatie werken we samen met een
medisch pedicure. Ook de schoonheidsspecialist kan een rol spelen bij meer de verzorgende kant van de huid. Een ontspannende
massage of lichte peeling van een min of meer gezonde huid.
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CASUS 1

PSEUDOFOLLICULITIS BARBAE HUIDTYPE VI

De huid wordt voor elke laserbehandeling
gedesinfecteerd en haren worden zo kort mogelijk
geschoren. Koeling met cryo staat relatief hoog en er
wordt gewerkt op 1,5 Hz. Zeer pijnlijke behandeling!
Thuisbehandeling bestaat uit het gebruik van een
desinfecterende mousse, 18% ureum in een carbamide
crème, aloë vera en sunprotectie.

RESULTATEN EN FOLLOW UP
Resultaat op de foto is na vier laserbehandelingen en
één peeling met AHA 50%. Thuisadviezen worden strikt
opgevolgd. Patiënt zit nog in het behandeltraject.

Man, 26 jaar komt via DTH (Directe
Toegankelijkheid Huidtherapie) bij ons binnen.

CASUS 2

BIJ DE SCREENING ZIEN WE:
P
R
O
V
O
K

Gelokaliseerd in de baardzone
Folliculair gerangschikt
Beperkt tot gehele baardzone
Hobbelig van vorm
Matig scherp begrensd
	Een donker gepigmenteerde ondergrond met
een wit roze en gelige kleur
E Papels, Noduli, Hyperkeratose, en Squameus beeld
Klachten bestaan uit het ingroeien van de haren in de
baardzone na het epileren, harsen of scheren. Daarnaast
pijnlijke puistjes met een witte of gele kop, verdikking
van de huid en af en toe jeuk. Gebruikt hiervoor
regelmatig fucidine en/of clindamycine door de huisarts
voorgeschreven. Schaamte speelt een grote rol.

HUIDTHERAPEUTISCHE DIAGNOSE:
HUIDTHERAPEUTISCH BEHANDELPLAN/ BEHANDELINGEN:
Medicatie in overleg met de huisarts gestopt.
Gemiddeld 5 à 10 behandelingen afhankelijk van de
haargroeifase om de 4 à 10 weken met de Nd: YAG laser,
1064 nm longpulse. Tussendoor komt patiënt voor
controle en worden ingegroeide haren geïndiceerd
en geledigd met steriele naald en behandeld
door middel van AHA 50%.

Cg MAGAZINE

Vrouw, 46 jaar komt via DTH (Directe
Toegankelijkheid Huidtherapie) bij ons binnen.
BIJ DE SCREENING ZIEN WE:

Pseudofolliculitis barbae
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ROSACEA SUBTYPE I/ II VASCULAIRE
EN PAPULOPUSTULEUZE
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P
R
O
V
O
K
E

Gelokaliseerd in het gelaat
Diffuus en vlindervormig gerangschikt
Beperkt tot de wangen, neus en kin
Confluerend
Scherp begrensd
Rood en matig blauw
Erythemato – squameus huidbeeld

< Michelle Janssen en
Anouk te Molder-Bliekendaal >
bezig met een behandeling in hun
Laserkliniek in Zwolle

CASUS 3

Klachten bestaan uit diffuus erytheem, flushing,
squamae, papels, pustels en teleangiëctastieën.
Ook heeft mevrouw het over een jeukende huid
en af en toe branderige ogen. Mw. is leerkracht en
komt veel buiten. In het verleden behandeld met
teerzalven, roaccutane, metronidazol zonder het
gewenste effect. Is niet bekend met het belang
van het gebruik van een goede sunprotectie.
Remissies en exacerbaties bij warmte en koude,
inspanning en zonlicht. Mevrouw krijgt regelmatig
de vraag wat er met haar huid aan de hand is.
Schaamte speelt een rol.

LENTIGO SOLARIS

HUIDTHERAPEUTISCHE DIAGNOSE:
Rosacea subtype I/II

HUIDTHERAPEUTISCH BEHANDELPLAN/
BEHANDELINGEN:

Vrouw, 53 jaar komt via DTH (Directe
Toegankelijkheid Huidtherapie) bij ons binnen.
BIJ DE SCREENING ZIEN WE:

Huidverzorging zonder parabenen en chemische
filters bestaande uit het gebruik van een zachte milk,
tonic zonder alcohol, specifiek serum, gezichtscrème
met vit E en A,
zonnebrand-crème
zonder chemisch
filter en Lycogel om
de huid te kunnen
camoufleren en kalmeren. Daarnaast
het gebruik van
metronidazol op
doktersvoorschrift.
Er vindt hierover
overleg plaats met huisarts. We gunnen de huid
eerst rust. Daarna starten we met 3 Nd:
YAG 1064 nm lp laserbehandelingen om
de 6 à 8 weken. Tot slot een 2 tal IPL
behandelingen, 550 nm small.

P
R
O
V
O
K
E

Gelokaliseerd in het gelaat op de rechterwang
Solitair gerangschikt
Een 3 tal laesies ter grootte van 1 cm
Oppervlakkig gelegen, annulair tot ovaal van vorm
Matig scherp begrensd
Lichtbruin/ donkerbruin gekleurde macula
Lijkend op een benigne lentigo senile/solare

RESULTATEN EN FOLLOW UP

HUIDTHERAPEUTISCH BEHANDELPLAN/ BEHANDELINGEN:

Mw. is uitbehandeld naar tevredenheid. Komt 1 keer
per jaar terug voor een follow up. Gebruikt het
gehele jaar de huidverzorgingsproducten.

Gemiddeld 1 à 3 behandelingen om de 6 à 8 weken met
de Duetto EVO Alexandrite laser, 755 nm zonder koeling,
korte pulsduur.
Gewenste huidreactie: grijsverkleuring van de laesie en
licht erytheem.
Nabehandeling: Alhydran met SPF 30. Na 6 à 8 weken
controle.

Klachten bestaan uit toename van pigment sinds een
jaar. Mevrouw krijgt steeds meer lentigo’s en kan dit
nog lastig camoufleren. Heeft een representatieve baan
en overweegt om cosmetische redenen de laesies te
laten verwijderen. Vroeger regelmatig aan de zon en
zonnebank blootgesteld. Beschermt de huid wel met
een SPF 30. Huisarts geeft akkoord voor het verwijderen
van de laesies.

HUIDTHERAPEUTISCHE DIAGNOSE:
Lentigo solaris

RESULTATEN EN FOLLOW UP
De resultaten op de foto zijn na 2 laserbehandelingen.
Patiënt is uitbehandeld. Naar verwachting onderhoud
geïndiceerd.

Vragen/meer info?
info@laserkliniekzwolle.nl
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COSMETISCH

Door drs. Pascal Meijer, cosmetisch arts

TOEPASSING VAN MICRO
Het gebruik van elektriciteit in de geneeskunde is niet nieuw. Het wordt al meer dan 150 jaar gebruikt om
botbreuken te herstellen. Reeds in de Jaren ’60 van de vorige eeuw ontdekten artsen de therapeutische werking
van MET, Microcurrent Electrical Therapy, ofwel microstroom elektrische therapie. Uit uitgebreid onderzoek is
gebleken, dat het gebruik van microstroom wondgenezing versnelt, de circulatie te verhoogt, de productie van
ATP (adenosine trifosfaat) verhoogt, zwelling vermindert en de spiertonus van aangezichtsspieren verhoogt.

Wat is microstroom?
Er zijn verschillende technieken op basis van elektrische stroom.
Echte microstroomtechniek is daarbij gericht op therapeutische
werking. De gebruikte stroom is zeer klein vergeleken met andere
technieken, < 600 µA en wisselt in hetzelfde frequentiegebied, als
dat waarin alle elektrische communicatie in het menselijk lichaam
plaatsvindt. De lichaamseigen elektrische signalen worden feitelijk
gesimuleerd, waardoor processen intra- en extracellulair worden
gestimuleerd.
Andere bekende, maar niet met MET te verwarren elektrische technieken zijn veelal gericht op enkel het verhogen van de penetratie in
de huid van een substantie op de huid. Voorbeelden hiervan zijn:
1 Iontoforese: De behandelwijze is gebaseerd op gelijkstroom
(elektrische stroom met een vaste pluspool en vaste minpool (zoals
een batterij) en heeft enkel als doel de penetratie van een geïoniseerde substantie op de huid te verhogen.
2 Elektroporatie: De behandelwijze kan zowel met wissel- als
gelijkstroom worden uitgevoerd. Werkingsprincipe is het tijdelijk of
permanent uiteen laten vallen van celmembranen, om zo de penetratie van een substantie op de huid te verbeteren.

Deze technieken stimuleren de biologische processen in de huid echter niet en hebben daarom in zichzelf geen aangetoonde therapeutische werking.

Toepassingsgebieden van MET
MET wordt in diverse specialisaties al ruim 30 jaar toegepast.
Uit diverse studies is gebleken, dat het succesvol wordt toegepast
bij het stimuleren van groei en weefselherstel1, 2 en het stimuleren
van de regeneratie van beschadigde zenuwen en spieren. Ook wordt
het succesvol toegepast om post-chirurgische wondgenezing te
versnellen3, 4 en zelfs bij behandeling van decubitus.5, 6
Rowley10 toonde zelfs een viervoudige versnelling aan ten opzichte
van de controlegroep.
Een andere veelgebruikte en goed gedocumenteerde toepassing
van MET is pijnreductie. Het effect van MET is daarbij langdurend en
cumulatief en leidt tot een afname van pijn met 25% bij 90% van de
patiënten.7

8
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In vergelijking met bijvoorbeeld TENS (Transcutaneous
Electrical Nerve Stimulation) een enorme verbetering, daar
MET een stroomsterkte gebruikt die 1000x kleiner is dan
TENS en daarmee onder de waarnemingsdrempel ligt.
Al in 1995 liet Mercola 8 zien, dat MET werkt doordat het
in staat is cellulaire fysiologie en groei en de ATP-synthese
te stimuleren. Beschadigde delen van de huid hebben een
hogere elektrische weerstand, dan het omliggende gezonde
weefsel, waardoor de elektrische geleiding is verminderd,
wat minder snelle genezing, ontstekingen en afname van
ATP-synthese als gevolg heeft.
Becker11 en Goldstein12 gebruikten MET bij het genezen van
botfracturen. Becker toonde daarbij aan, dat elektrische
stroom de trigger is, die genezing, groei en regeneratie
stimuleert na beschadiging in alle levende organismen.13
Ook toonden zij aan, dat microstroom veilig is en effectief
is om genezingstijd te verkorten.

STROOMTECHNOLOGIE
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Verhoging van ATP
In vele studies, die de enorme verbetering in genezingstijd onderzoeken
en beschrijven, wordt ATP als een van de voorname factoren benoemd.
Een andere voorname factor is de toename in bloedcirculatie, wat tot
uiting komt in de conditie, kleur en algemene gezondheid van de huid.
Cheng’s onderzoek14 laat zien, dat MET de ATP-synthese met bijna
500% verhoogt. Hij onderzocht verschillende stroomsterktes, van 50µA
tot 5mA (>6µA is geen microstroom meer). Tussen 100 en 500 µA bleek
de ATP-synthese het meest toe te nemen (factor 5). Vanaf 1mA was de
toename nihil en vanaf 5mA nam de concentratie ATP zelfs af. Uit zijn
onderzoek bleek tevens dat microstroom het transport van aminozuren
en eiwitsynthese bevordert en inflammatie vermindert.

Positieve effecten

De dermatologen, die de studie uitvoerden, stelden
statistisch significante verbeteringen vast (p ≤ 0,05):
Huidtonus: 73% verbetering
Aangezichtscontour: 85% verbetering
De onderzoekers vroegen ook de deelnemers naar
hun mening:
Mijn gezicht voelt strakker: 82%
Mijn gezicht voelt steviger: 80%
Mijn gezicht voelt gladder: 80%

Toepassen van MET kent geen significante bijwerkingen bij gebruik op
wonden.15 Bijwerkingen zijn minimaal en beperken zich tot lichte huidirritatie (en zijn daarmee zelflimiterend). Microstroom-apparaten zijn veilig
en effectief, eenvoudig in gebruik en nu ook draagbaar verkrijgbaar met
FDA-goedkeuring voor toepassing op de huid en kent aanmerkelijk minder
en minder ernstige bijwerkingen, dan geneesmiddelen en chirurgische
ingrepen.

Conclusie

Toename van de tonus van aangezichtsspieren

Microstroomapparaten voor thuisgebruik zijn in
Nederland verkrijgbaar via distributeur JC Imp B.V.
onder de merknaam NuFACE en 2 typen:
Trinity (330 µA) en Trinity Pro (400 µA).

Het is algemeen bekend, dat naar mate men ouder wordt, de door het
lichaam opgewekte elektrische stroom afneemt en dat de spierentonus
(rustspanning) afneemt. Doordat
de aangezichtsspieren zijn verbonden met de huid, zakt de huid
af en wordt slapper. Microstroom
verbetert de signaaloverdracht
en zorgt ervoor, dat de spieren
getraind worden hun rustspanning
weer aan te nemen. (Let wel, het
is microstroom, de stroom is niet
krachtig genoeg om beweging van
het gelaat te forceren.) Hierdoor
wordt een direct zichtbaar resultaat verkregen.
Voor

Microstroom in het gelaat
trial16

In een onafhankelijk uitgevoerde
werd de
invloed van microstroom op het gelaat onderzocht
na 60 dagen gebruik (5 minuten per dag) onder
een groep van n=56 deelnemers. Voor de evaluatie
is een Canfield VISIA CR systeem gebruikt.
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YOUR SKIN.
YOUR FACE.

ONLY TIGHTER
AND BRIGHTER
VISIBLE RESULTS IN
5 MINUTES A DAY

3 EASY STEPS
1. PREP UP
2. GEL UP
3. LIFT UP
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VERENIGINGSNIEUWS

NIEUW
REDACTIELID
VAN HET CG MAGAZINE
STELT ZICH VOOR
Beste collega’s,
Als nieuwste lid van de redactie van het NVCG magazine wil ik mij bij deze
graag aan u voorstellen.

Mijn naam is Isabella Savic en ik ben werkzaam als
zelfstandig cosmetisch arts met 11 praktijklocaties in Friesland
en 7 in het Midden, Zuiden en Westen van het land.

Voordat ik aan mijn opleiding geneeskunde begon aan de Rijksuniversiteit
Groningen, studeerde ik al 2 jaar farmacie. Ik wilde altijd graag geneeskunde
studeren en bleef daarom meeloten; ook had ik mijn vader, die ik verloor
in mijn tweede studiejaar, beloofd dat ik arts zou worden. Nadat ik was
ingeloot en me al had ingeschreven voor geneeskunde besloot ik toch ook
verder te gaan met mijn studie farmacie hetgeen na een aantal pittige jaren
hard studeren aan twee studies tegelijk, resulteerde in een afgeronde studie
farmacie in 2006 en vier jaar daarna, in 2010, mocht ik mij eindelijk ook arts
noemen. Tijdens de studie wist ik al dat ik de kant van de geneeskunde op
zou gaan die zich met de esthetiek bezig houdt. Daarom zorgde ik er voor
dat ik de nodige leuke referenties op mijn c.v. kon krijgen om makkelijker
een opleidingsplek bij de plastische chirurgie te kunnen bemachtigen en
heb ik mijn keuzeco-schap geregeld in het Militair Academisch ziekenhuis
te Belgrado, afdeling plastische chirurgie. Hier heb ik een ontzettend
leuke tijd gehad en heel veel geleerd. De oorlog was daar gelukkig al lang
voorbij maar toch kun je in een militair ziekenhuis bij de plastische chirurgie
ontzettend veel leren vooral in het reconstructieve deel. Ondanks mijn lang
bestaande liefde voor de plastische chirurgie ontstond tijdens de reguliere
co-schappen in het Medisch Centrum Leeuwarden bij mij een nieuwe liefde
en dan wel voor de dermatologie. Ik droomde er van om als het mogelijk was
een combinatie te doen van beide vakken, waarop ik door collega’s altijd
raar werd aangekeken.
Al met al na het afstuderen kreeg ik nog een tegenslag door ziekte van mijn
moeder . Ik was daardoor verhinderd te solliciteren op een opleidingsplek
plastische chirurgie dus koos ik voor een tijdelijke baan in de psychiatrie
welke heeft geresulteerd in 3 jaar werkervaring met 2 jaar opleiding tot
psychiater. Het werk in de psychiatrie was ontzettend leuk en ik heb
er veel van geleerd, maar toch bleef het kriebelen om mijn liefde voor
de esthetische geneeskunde achterna te gaan en in 2013 leerde ik de
cosmetische geneeskunde kennen. Ik liet mijn baan in de psychiatrie achter,
werd meteen lid en begon met de opleidingscurriculae.
Inmiddels is dit mijn 5e jaar dat ik full time als cosmetisch arts werkzaam
ben en ervaring heb opgedaan in 3 klinieken naast de groei van mijn
eigen praktijk.

Ik kan met trots zeggen dat het de beste carrière
keus is geweest die ik heb kunnen doen. Ik ben
nog steeds helemaal verliefd op het vak van de
cosmetische geneeskunde. Mijn visitekaartje is het
natuurlijk reconstrueren van het gezicht dat met
de jaren vermoeidheid en volumeverlies gaat tonen
waarbij niet te achterhalen is dat er ingrepen zijn
gedaan. Belangrijk vind ik dat er rekening wordt
gehouden met de vorm van ieders gezicht welke
weer verder kan worden achterhaald in geslacht en
ethniciteit. Daarom ga ik minimaal 3 keer per jaar
naar congressen in het (verre) buitenland en zoek
daarbij continenten uit waarbij ik veel kan leren over
de cultuur, de schoonheidsidealen, de wensen en de
verouderings tekenen van de bevolking zodat ik die
kan toepassen in de praktijk. Een Aziatisch gezicht
vraagt om aandacht anders dan een Afrikaans
gezicht en een patiënt uit Polen heeft vaak andere
wensen dan een ‘oproachte’ Friesk.
Nu ik in de redactie zit zal ik proberen om van ieder
congres waar ik naar toe ga een verslag te schrijven
beginnend met het verslag van de MCAS Bali. Verder
hoop ik dat ik een enthousiaste, informatieve en
leerzame inbreng kan hebben in het magazine omdat
er zo veel interssante en leerzame onderwerpen zijn
waar ik over kan schrijven. Veel leesplezier gewenst
en tot ziens!
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All that matter
Dr Tim Eldridge
discusses introducing Plasmage into his practice

In 2016 Italian company Brera introduced
a new tool in dermatology and medical
aesthetics which was based on fractional
plasma, called Plasmage.
Due to interdisciplinary cooperation in
medicine, physics, chemistry, biology and
microbiology, plasmamedicine has developed into an exciting field, with potentially many uses. In 2005, the US Food and
Drug Administration licensed plasma skin
regeneration technology (PSR) for skin
rejuvenation and for treatment of wrinkles.
In physics, plasma is considered the fourth
state of matter next to solids, liquids and
gases, and is made up of an ionised gas,
which consists of a set of electrons, ions,
free radicals, molecules, and neutral atoms.
On earth, the plasma presence is relatively
rare, but in the universe it constitutes more
than 99% of the known matter; the sun,
the stars and the nebulae are all in plasma
form. Plasmas have a high bactericidal effectiveness and are used to sterilise medical devices and in packaging of food stuffs.
In everyday technology plasmas are used
in the manufacture of television screens
or fluorescent tubes.

14
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Plasmage generates its plasma through an
electric discharge, without directly contacting the skin. It uses a special generator to
produce a micro current that, through the
electrical discharge generated, causes a
localised temperature rise and a controlled
demolition of the tissue. It acts only on
the area it is directed at, without breaking
deeper layers of the skin and influencing
the health of the surrounding tissues.
The application of Plasmage induces controlled thermal damage in the skin, which
results in the new production of collagen,
a reduction of elastic fibres and a restructuring of dermal architecture that can be
confirmed histologically.
In addition to wrinkle treatment
Plasmage can be used to treat:

Non-surgical blepharoplasty
Acne
Warts
Lentigo
Ageing
Scars
Stretch marks Wrinkles
Fibromas

SEPTEMBER 2017

THE MACHINE
Plasmage is a small portable energy based
device, optimised by 10 preset programs, and
has a smart design with touch screen interface. There are six levels of intensity and four
shooting modes (single or multiple), in addition
to the continuous operation mode. There are
different tips to improve precision; a selective
shaped tip and a needle shaped tip.
The selective shaped tip is used to treat a large
treatment area with biostimulation. The needle
shaped tip has greater flexibility, is more precise and used to treat a number of conditions.
The smart touch screen interface has nine
guided protocols, each of which has a pre-set
tuning of energy.
It is simple to use. Alternatively, if more or
less energy is required for a treatment these
pre-set applications can be adjusted.
The manual mode allows the pre-set applications to be adjusted to suit particular treatments. The intensity and pulse action can be
adjusted. This is what makes Plasmage unique
to the market because it has one of the widest
ranges of power intensity and number of shots.

ers

Dr Timothy Eldridge BDS founded myFACE dentistry and facial aesthetics in Cheltenham in 2009 and is
the principal dentist. Today he spends half of his time in practice combining non-surgical treatments with
cosmetic and restorative dentistry, and the other half as a clinical supervisor at Birmingham Dental Hospital.
He is a full member of the British Academy of Cosmetic Dentistry and is currently chairman of CODE.
Dr Eldridge has trained hundreds of dentists, doctors, therapists, hygienists and registered medical nurses
both nationally and internationally. He is the trainer and course leader for Dr Paul Tipton’s facial aesthetic
training courses, and is a committee member of the British Academy of Restorative Dentistry.

TREATMENTS
Benefits to the patients can often been seen just
after one treatment. For patients it is a relatively quick procedure, usually performed under
topical anaesthetic, and taking only minutes. It is
a non-invasive, non-ablative procedure with no
bleeding and short recovery time. For some of the
conditions that Plasmage can treat, the alternative often requires local or general anaesthetic,
is more invasive and has a much longer recovery
time. There is also usually more of a risk of haematomas and infection associated with surgical
treatment. There is a big comparison in the cost of
treatment too, making Plasmage much more cost
effective and affordable.
A good strong topical anaesthetic cream is applied
to the area to be treated at least 30 minutes
before treatment (ideally one hour with several
applications). The area is then suitably cleansed
and treatment is commenced. It is advisable to
get good before and after photographs similar
to those you would take for other aesthetic
treatments.
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TREATMENT EXAMPLES
Non-surgical blepheroplasty
Plasmage is used in the treatment of wrinkles around
the eyes or heavy eyelids and creates a natural
looking eyelid rejuvenation with no scars and less recovery time compared to surgery. The procedure can
be repeated in the future, whereas with surgery this is
often not the case. The treatment is generally carried
out using topical anaesthetic, however, if the patient
would prefer a local anaesthetic can be used.

Non-surgical blepharoplasty pre-treatment
and two weeks post-treatment (A: Dr
Jacque Andre David, Paris, France.
B:Dr Annamaria D’Ardis, Napoli, Italy)
Before and directly after photograph using
only the biostimulation tip (resurfacing
with fractional plasma). The procedure
took 15 minutes (Dr Eleftheria Gliarmi)

Peri-oral rhytides
Often this area can be treated using the biostimulation tip with no anaesthetic. Or treatment can
be performed with this tip first then any residual lines
treated with the finer needle with topical anaesthetic.

Before and directly after treatment. After a
few weeks there will be no visible evidence
of a mole and of any treatment (Joanne
Staniforth)

Mole removal

Before and immediatelty after photograph.
This procedure took five minutes with
topical anaesthetic. The patient had
previously been told by her GMP that
the fibromas could not be removed
(Dr Tim Eldridge)

This treatment must only be performed after confirmation that the lesion is benign. It takes only minutes
and is performed with topical anaesthetic.

Fibroma removal

Before treatment, one week after
treatment and two weeks after treatment
photograph (Dr Tim Eldridge)

This treatment can again be performed in just minutes
with topical anaesthetic.

Reducing pre-auricular wrinkles

REFERENCES

This treatment takes minutes to perform with
topical anaesthetic. This area of the face is often
overlooked but can be quite ageing, and treated
so simply. These are just a few examples of what
the Plasmage machine can do. It is a powerful
and unique tool dedicated to micro surgery,
blepharoplasty, and cutaneous excrescence,
that will compliment any aesthetic practice.
Use of photographs with kind permission from
Brera medical technologies.
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Indicaties
Indicaties

Blefaroplasma®
Blefaroplasma®
Xanthelasma
palpebrarum
Xanthelasma
palpebrarum
Lentigo
Lentigo
Huidfibroom
Huidfibroom
Hypertrofische
littekens
Hypertrofische
littekens
Acne vulgaris
Acne vulgaris
Verruca
Vulgaris
Verruca
Vulgaris
Rimpels
Rimpels
Leverancier:
Leverancier:
Voor meer informatie neem contact op met ons sales team T 076-5245353 | E info@bloomedical.com
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2017
7 december
SPREKERS
DATUM: 7 december 2017
VOOR: 	artsen en medisch specialisten
		 die affiniteit hebben met de
		 cosmetische geneeskunde
AANVANG: 11.30 uur
LOCATIE: Mereveld, Mereveldseweg 9
		 te Utrecht

Zowel nationale als internationale sprekers delen
hun expertise over diverse aspecten binnen de
cosmetische geneeskunde, waaronder:
Dr. Gabriella Casabona “Skinnovation; the versatility of Radiesse®”
Dr. Isabelle Cervini “Tixel, a new fractional innovation”
Drs. Hayri Hortoglu, Marit van Boldrik en Josien Kox
“Combination Therapy IPL & laser, injectables en cosmeceuticals”

Mr. Thessa van der Windt “De cosmetisch arts in het tuchtrecht”
Karina Nolte “Better Safe than sorry, infectiepreventie en
het toetsingskader van de IGZ”
INFORMATIE: 	binnenkort meer informatie
		 op www.nvcg.nl
REGISTRATIE: 	contact@nvcg.nl of via www.nvcg.nl
KOSTEN: 	NVCG leden: € 100,- (bij registratie
		 ná 15 oktober € 125,-)
		 Niet NVCG leden: € 150,- (bij
		 registratie ná 15 oktober € 175,-)
ACCREDITATIE:	
NVCG 6 uur, aangevraagd: NVDV,
NVPC, NVMKA, NOG en KNO

Drs. Gabriel Siquier Dameto “Profhilo®, The ongoing evolution:
evidence-based, thermally stabilized HA for multi-level
dynamic remodeling”

Dr. David Njoo “Bleaching agents, what’s new?”
drs. Coen Gho ”Follicular stem cells in cosmetic and
regenerative medicine”

Dr. Peter Prendergast “My approach to facial aesthetics: multiplanar
rejuvenation with resurfacing, sutures, and tissue augmentation”

Dr. Jacques David “Minimaal invasieve blepharoplastiek d.m.v.
gefractioneerde plasma technologie”

Dr. Nabila Azib “Anatomy: Safe planes to avoid anatomical
dangers for our fillers injections”

Prof. dr. Jim Dornan “ThermiVa: de behandeling van vaginale laxiteit
en bijkomende symptomen als atrofie en stress incontinentie”.

HOOFDSPONSORS:
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Er is maar één

Authentieke Ultherapy®
Micro-gefocuste Ultrasound Lift met Visualisatie
De authentieke Ultherapy®-behandeling levert niet-invasieve micro-gefocuste ultrasound energie op
een precieze diepte en bij een optimale temperatuur voor het geleidelijk liften van het bovenste en
onderste deel van het gezicht, de hals en het verminderen van de lijnen en rimpels op het decolleté
– veilig, effectief en consistent.
Het Ulthera®-systeem. Exclusief van Merz Aesthetics.

FDA goedkeuring en CEmarkering met meer dan
100 patenten.
Bewezen in meer dan
50 klinische studies en
60 publicaties.
Alleen het Ulthera®-systeem
biedt visualisatie en geeft
precies aan in welke diepte
u behandelt.
De Ulthera®-transducers
worden getest om de diepte,
effectiviteit en veiligheid
van de thermale coagulatie
punten te garanderen.

PQC BNLNL 1714 JUL17

Meer dan 1 miljoen patiënten
behandeld wereldwijd.

www.ultherapybehandeling.nl

Kies voor de authentieke Ultherapy® micro-gefocuste ultrasound lift.
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3e NVCG-CONGRES

Door drs. Pascal Meijer, cosmetisch arts

Even voorstellen…
Een van de sprekers op het derde NVCG-congres van 7 december 2017
is Thessa van der Windt. Wie is zij?
Thessa, kan je iets meer over jezelf vertellen?

Heb je tot slot nog een tip voor cosmetisch artsen?

“Na mijn studies biomedische wetenschappen en rechten ben
ik bijna twintig jaar geleden beëdigd als advocaat. Dat ben ik
ook vrijwel altijd geweest, met uitzondering van de paar jaar
dat ik in Tokyo woonde en de korte periode dat ik rechter was
bij de rechtbank Amsterdam. In al die jaren heb ik mij altijd
beziggehouden met gezondheidsrecht. Daarnaast houd ik mij
ook bezig met strategisch arbeidsrecht. Ik heb lang voor grote
advocatenkantoren gewerkt, maar in 2016 heb ik mijn eigen
kantoor opgericht: O2 Legal.

“Na de vorige vraag is het eerste wat in mij opkomt: “zorg dat
je je dossiers goed op orde hebt”. Dossiers bijwerken is niet
het leukste deel van arts zijn, maar wel echt belangrijk.

Ik doe ook andere dingen in de zorg. Naast mijn werk als advocaat ben ik lid van de medisch-ethische toetsingscommissie
van het NKI-AvL en toezichthouder bij Pro Senectute, een
organisatie die huisvesting en zorg voor ouderen biedt. Tot
slot ben ik toezichthouder bij Gemiva-SVG, een organisatie
die mensen ondersteunt die zorg en begeleiding nodig hebben
vanwege handicap, ziekte of andere beperking.”

Verder denk ik dat jullie als NVCG-artsen nog wat meer
kunnen doen om de meerwaarde van NVCG-artsen beter
en breder bekend te maken. Jullie hebben een duidelijke
opleiding en doen veel aan certificering van leden. Daarmee
onderscheiden jullie je natuurlijk duidelijk van de groep basisartsen die bij wijze van spreken zelf het wiel proberen uit te
vinden. De NVCG werkt op dit moment hard aan de erkenning
van het specialisme om de kwaliteit van zorg te waarborgen.
Dat is in het belang van iedereen die cosmetische ingrepen
ondergaat. Dat zouden jullie wat mij betreft nog wat sterker
mogen uitdragen.”

Hoe ben jij met de NVCG in contact gekomen?
“De NVCG is druk bezig om ervoor te zorgen dat de opleiding
tot cosmetisch geneeskundige erkend wordt als aparte specialisatie-opleiding. Als dat lukt, mogen alleen artsen die die
opleiding hebben afgerond de titel cosmetisch arts gebruiken.
De aanvraag moet aan allerlei eisen voldoen en via-via kwam
de NVCG bij mij om de aanvraag juridisch te laten toetsen.”

Doe je verder nog iets voor de NVCG?
“Ik vind het leuk om langer betrokken te zijn bij mijn cliënten
en niet alleen zuiver juridisch, maar ook meer strategisch mee
te denken. Dit jaar heb ik bijvoorbeeld de Veldnorm Autologe
PRP vanuit juridisch perspectief beoordeeld. Het helpt dan
wel dat ik vanwege mijn biomedische achtergrond ook echt
een beeld heb wat die behandeling inhoudt, zodat ik wat
makkelijker mijn weg vind in het (Europeesrechtelijke) woud
van toegestane en niet-toegestane behandelingen.”

Kan je iets meer vertellen wat je op het
NVCG-congres gaat doen?
“Ik was heel vereerd dat de NVCG mij vroeg om wat te vertellen op jullie congres. Hoewel ik van harte hoop dat de aanwezigen er nooit mee te maken krijgen, leek het me goed om in
het kort iets meer te vertellen over het tuchtrecht. Dat hangt
bij de meeste artsen als een zwaard van Damocles boven hun
hoofd. Ik zal aan de hand van verschillende uitspraken van de
tuchtcolleges uitleggen hoe tuchtzaken eraan toegaan en
wat je (niet) moet doen om te voorkomen dat je een maatregel krijgt opgelegd.
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IN DE PRAKTIJK

Interview met drs. Leanne Wong, cosmetisch arts

Educatie is belangrijk
voor een volwaardig
cosmetisch arts
Samenvatting

Leanne Wong weet hoe belangrijk educatie is binnen de cosmetische geneeskunde. “15 jaar geleden kon elke arts zich
‘cosmetisch arts’ noemen. Geleidelijk wordt de cosmetische geneeskunde steeds meer een specialisme zoals chirurgie of
dermatologie. Ze hebben daarvoor bij de NVCG een educatief platform en een vakmatige opleiding, waarbij je een keurmerk
krijgt. Tevens kunnen artsen op diverse congressen en workshops kennis vergaren, maar ook op platforms zoals het Merz
Institute of Advanced Aesthetics, welke bijdraagt aan een goede ontwikkeling”, aldus cosmetisch arts Leanne Wong.
Leanne Wong: “Toen ik geneeskunde
studeerde, wist ik nog niet zoveel af
van de cosmetische geneeskunde. Ik
wilde aanvankelijk een snijdend vak en
volgde daarvoor eerst chirurgie. Het
was leuk, maar ik voelde me er nog niet
echt goed thuis. Bij mijn laatste stage
kwam ik bij de plastische chirurgie terecht, een mooi vak waar de chirurgie
samenkwam met het wiskundige en
het cosmetische. Ik wilde mij hierin
verder specialiseren, maar dat lukte
destijds niet. Ik stapte toen af van mijn
eerste keuze en kwam uiteindelijk via
mijn voormalige baas terecht in het
vak van cosmetisch arts.”

DermaClinic in Zwolle en Groningen
is een cosmetische kliniek. “Het wordt
medisch zodra we een spuitje moeten
zetten, of zodra we moeten snijden. In
principe mag elke BIG-geregistreerde
arts met botuline toxine en fillers aan
de slag, maar doordat er zo’n groei
is in de mogelijkheden om mensen
cosmetisch te behandelen, begint het
steeds meer een vak op zich te worden.
Dr. Catharina Meijer, voorzitter van
de NVCG en eigenaar van DermaClinic
adviseerde onlangs Minister Schippers
om een opleiding tot ‘cosmetisch arts’
verplicht te stellen voor artsen die
toxines en fillers zetten.

ONTWIKKELINGEN
Wong: “Ik werk nu zo’n 2 jaar fulltime
als cosmetisch arts, waarin ik nog veel
overlap zie met de plastische chirurgie.
Het is een dynamisch vak, waarbinnen
nog veel aan verandering onderhevig
is. Er komen veel innovatieve producten op de markt. Er zijn injectables
in verschillende soorten, zuiverheid,
kwaliteit en merken die tegenwoordig
moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Zo zijn er nu in Nederland
bijvoorbeeld alleen maar niet-permanente fillers toegestaan. Het zijn
ontwikkelingen die in korte tijd zijn
gekomen. Ik volg ze op de voet.”

20

Cg MAGAZINE

SEPTEMBER 2017

Leanne Wong (34), Cosmetisch Arts
Leanne werkte bij de afdeling algemene chirurgie
in het Flevoziekenhuis in Almere en
het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp.
In het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
in Nijmegen was ze werkzaam op de afdeling
plastische chirurgie, verder had ze een
tijdelijke functie bij het Catharina Ziekenhuis
in Eindhoven. Via haar voormalige baas hoorde ze
van een opleiding voor cosmetische geneeskunde.
Wong is als cosmetisch arts inmiddels twee jaar
werkzaam bij DermaClinic in Zwolle/Groningen.

Wong: “De NVCG wil er graag een beschermd en erkend vak van maken. Dat vereist
bepaalde kwalificaties. Datzelfde was een tijd geleden het geval voor het vak van
huisarts. Eerst was je als basisarts al volwaardig, maar nu heb je een specialisatie van
minimaal drie jaar nodig. Het gaat met de cosmetische geneeskunde dezelfde kant op.
Ik heb daarvoor onder andere een gespecialiseerde opleiding gevolgd in de afgelopen
twee jaar. In september start de volgende groep. Het is een professionele en gekwalificeerde opleiding. Ik denk dat we volgend jaar te horen krijgen dat je het vak niet
meer zonder deze opleiding mag uitoefenen omdat ‘cosmetisch arts’ tegen die tijd
een erkende en beschermde titel wordt. Het vak wordt dan betrouwbaar en een stuk
veiliger voor de patiënt. In mijn ogen is dat een stuk beter dan artsen zonder enige
vorm van opleiding en nascholing.”

De NVCG is een vereniging dat op alle
vlakken het vak bedekt. Er zijn richtlijnen,
nascholingen en er is complicatieregistratie. “De arts krijgt van de vereniging een
plek om samen te leren en zo samen beter
te worden. De NVCG verbindt cosmetisch
artsen. Naast de opleiding van de NVCG
is er ook een aanbod van nascholing door
het Merz Institute of Advanced Aesthetics.”

CURSUSSEN

OPLEIDING
Educatie is volgens de arts heel belangrijk om up-to-date te blijven in het vakgebied.
“We moeten goed op de hoogte blijven. Het gaat om werkend leren, je hebt een
opleidingsdag per week. Er is veel theorie waarop je getoetst wordt. Je krijgt voeding
van alle kanten. Ik deed injectables in het ziekenhuis bij de plastische chirurgie, maar
nu met de opleiding heb ik meer basiskennis en voel ik me veel zekerder bij een ingreep. Verder ga ik naar congressen en volg ik workshops.”
Nederland is volgens Wong een klein land, met een klein aantal merken en leveranciers. “Je kunt je regelmatig aanmelden voor workshops en trainingen. Er zijn grote
congressen in het buitenland, zoals een groot congres waar ik onlangs in Monaco
was. Je krijgt wetenschappelijke artikelen binnen, er zijn boeken, je werkt samen met
specialisten, het vak groeit snel en staat nooit stil.”

Wong: “Merz Institute staat los van de
producten van Merz, maar er zijn uiteraard wel cursussen en niet en wel-betalende modulen waar je alles kunt leren
over hoe te werken met de Merz-producten. De modules over Merz-producten
zijn gratis, maar er zijn andere leerzame
betaalde modulen die te maken hebben
met anatomie en alle overige facetten
van het vak. Tevens biedt het platform
3 gratis cursussen aan waar je als arts 3
accreditatiepunten mee verdient. Het is
een online platform, waar je als professional kennis kunt vergaren over het vak.
Gemaakt door, en gericht op wereldwijde
professionals.”

ANATOMIE
Er zijn cursussen over productkennis,
veiligheid, volksgezondheid en over anatomie en het ouder worden. De cursussen
hebben betrekking op onder andere het
gezicht, maar dan in alle dieptes, vetten,
botten, spieren. Wong: “Als basisarts
moet je dat weten, maar omdat je als cosmetisch arts bijna dagelijks te maken hebt
met deze specialistische kennis, is het een
must om dergelijke cursussen te volgen.
De geneeskunde heeft zich bijvoorbeeld
nooit specifiek gericht op het vetweefsel
in het gezicht, de kennis die wij nodig
hebben is meer gedetailleerd. Je moet
weten waar je injecteert! Clinical practice,
behandeling en de gehele Merz productenrange komen aan bod. Tevens is er een
deel op de site waar je alle wetenschappelijke artikelen kunt vinden. >
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EEN NIEUWE NORM

IN VERZORGING NA LASERB EHANDELINGEN
C O M B I N AT I E T H E R A P I E : L A S E R + C E F E R U L I C ®

L A S E R R E S U R FAC I N G
Tijdens een laser resurfacing-behandeling wordt de epidermale
barrière verstoord en neemt de hoeveelheid vitamine C in de
huid snel af. De micro-wondjes die zijn ontstaan veroorzaken
naast ontstekingen in de huid ook een proliferatie van reactieve
zuurstofverbindingen (ROS); dit kan leiden tot schade in de huid
door vrije radicalen. Vitamine C is in staat om ontstekingen te
verminderen en deze vrije radicalen te neutraliseren. 1

Bezoek onze

workshop

combinatietherapieën
NVCG-Congres
7 december

C E F E R U LI C ®
C E Ferulic® is speciaal samengesteld om het vitamine C
gehalte in de huid effectief te verhogen en is ontwikkeld volgens
strikte parameters om opname en de resultaten te optimaliseren
met zuiver L-ascorbinezuur in een hoge concentratie en lage
pH-waarde.

K LI N I S C H E R E S U LTATE N
3 klinische studies tonen de effectiviteit aan van C E Ferulic® na
een laserbehandeling, wat resulteert in de volgende voordelen
voor uw cliënt:
1. Versnelde topische opname 2
2. Minder roodheid en downtime 3,4
3. Aanvullende resultaten 2
®

4. Beschermde langetermijninvestering 5
Goed door de huid getolereerd bij direct gebruik na een
fractionele ablatieve en fractionele niet-ablatieve laserbehandeling.

M E E R W E TE N?
SkinCeuticals Nederland
Josien Kox - Brand Manager | josien.kox@loreal.com

1
2
3
4

Alster TS, West TB. (1998) Effect of topical vitamin C on postoperative carbon dioxide laser resurfacing erythema. Dermatologic Surgery 24(3):331-4.
Elford EL, Bedi V (2012) Enhanced skin permeability of ascorbic acid after Clear + Brilliant™ Perméa laser treatment (white paper)
Elford EL, Loncaric A et al. (2012) Treatment of photoaged skin using fractional non-ablative laser in combination with topical antioxidants (poster)
Waibel, Jill et al. (2015) Laser-assisted
delivery of vitamin
C, vitamin E,2017
and ferulic acid formula serum decreases fractional laser postoperative recovery by increased
Cg MAGAZINE
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beta fibroblast growth factor expression. Lasers in Surgery and Medicine.
5 Lin et al. (2005) Ferulic acid stabilizes a solution of vitamins C and E and doubles its photoprotection of skin. Journal of Investigative Dermatology 125(4):826-32.
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Je krijgt als cosmetisch arts push-berichten wanneer
er nieuwe literatuur beschikbaar is of wanneer er
een gratis online lecture beschikbaar is die specifiek
verdiept op een bepaald thema, zoals BDD (Body Dysmorphic Disorder).
Wong is te spreken over "anatomical landmarkstoxins" en "anatomy of aging".
Het zijn volgens Wong beide goede cursussen met
duidelijk geschreven taal, met mooie animaties, video's
over anatomie en/of echte foto's. “Dus van alle kanten
wordt er zoveel mogelijk geïllustreerd wat er besproken wordt in de cursus. Er is wetenschappelijke of
onderbouwde informatie met enkele bronnen. Of als je
je iets meer wilt verdiepen in een bepaald gebied is er
ook een extra video bij of een doorklik-link waar je je
iets meer in kunt verdiepen. Er zijn ook enkele vragen,
dus je wordt ook op bepaalde momenten getest.”

UP-TO-DATE
Het objectieve deel van de website is op basis van
actueel onderzoek. Je bent dan up-to-date. Het is
eenvoudig te gebruiken. Merz heeft goed ingespeeld
op de vraag en nood van de markt en het is goed dat
zij dit als eerste heeft geïnitieerd. Ik verwacht dat er
een algemeen platform is voor dit soort zaken, maar
voor Merz Institute was dat er nog niet. Het is een tool
waarbij je als arts via internet snel kunt kijken, pauzeren, stoppen, dingen terugvinden en cursussen kunt
volgen, en dit alles wanneer het de arts uitkomt achter
zijn of haar computer. Er is om te wennen aan de
materie een gratis cursus over anatomie. Verder vond
ik persoonlijk de Botuline Toxine cursus interessant. De
kwaliteit van het aanbod is goed. Inhoudelijk is het op
niveau, maar toch makkelijk te begrijpen. Verder zijn
er ‘online lectures’. Je leert dan bijvoorbeeld in 30 minuten wat Body Dysmorphic Disorder (BDD) is, en waar
je op moet letten als je een patiënt met BDD voor je
hebt. Je moet daar als esthetisch arts op letten, want
dermatoloog Dr. Patrick Kemperman (AMC, Amsterdam) zag bijvoorbeeld een patiënt die zelfmoord wilde
plegen vanwege een lijntje op zijn hoofd.”

Wong: “Het is belangrijk dat zo’n groep mensen uit
verschillende landen de kar trekt. Ik ben trots op
Jani van Loghem dat hij in het panel zit, en dat er
verschillende views gegeven kunnen worden. Er zijn
verschillen in landen tussen cultuur. Nederlanders zijn
bijvoorbeeld nuchter. En Van Loghem kan het van
die kant bekijken, zodat er een balans ontstaat. Beeld
is belangrijk bij nascholing van cosmetische artsen.
Eigenlijk wil je bij Jani kunnen meekijken in de kliniek
om te leren hoe hij werkt.”

BUSINESSCORNER
Merz Institute wil zich breder inzetten voor cosmetische artsen, door informatie te geven over best
clinical practices en de kliniek an sich. Bij Merz komt
er daarvoor mogelijk een businesscorner op het
platform, zodat de praktische zaken binnen en buiten
de kliniek zijn te behandelen. Verder komen er meer
video’s, zodat de arts niet buiten de deur hoeft te
gaan om te zien hoe een injectie plaatsvindt. Er komen
‘mini-modules’. Dit zijn korte modulen waar je vanuit
een pragmatische opzet, heel specifiek alleen lippen
of ogen doet. Merz wil het platform vriendelijker
maken voor de arts. Registreren is daarom gratis via
www.merz-institute.com.

TOEKOMST
Wong tot slot: “Educatie is belangrijk voor het vak
van cosmetisch arts. De opleiding tot cosmetisch arts
is nu geregeld, zodat er in de nabije toekomst meer
gekwalificeerde artsen zijn. Meer erkenning en
bescherming van het vak. Centraliseren van de cosmetische zorg. Met alle gevolgen van dien, want dat
leidt tot positieve dingen voor de patiënt, de behandelaar en voor de bedrijven die producten leveren.
Deze verdere professionalisering van het vak is
gewenst!”

VOLWAARDIG
Merz Institute is een aanvulling op het aanbod nascholing. Wong: “Alles moet groeien, zodat het vak
van cosmetisch arts een volwaardig specialisme wordt.
Erkenning is daarbij belangrijk. Een cosmetisch arts
wordt anders gezien dan een gynaecoloog of medisch
specialist, dat zou moeten veranderen.” Achter Merz
Institute staat een panel met 10 Key Opinion Leaders, belangrijke artsen die hoog in rang staan en die
wereldwijd consensus hebben bereikt over wat een
arts in dit vak moet weten. Het panel bevat experts
met uitlopende specialismes uit Amerika, China en
Japan, maar ook de Nederlandse cosmetisch specialist
Drs. Jani van Loghem zit in het panel en tevens in het
bestuur van de NVCG.

Meer informatie:
www.dermaclinic.nl
www.dermaclinic.nl/teamleden/leanne-wong/
www.merz-institute.com
Verdere vragen over Merz Institute: mace@merz.com
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ZONLICHT EN ONS IMMUUNSYSTEEM:

IS HET ALLEMA
SCHADELIJK?

Zonlicht is de essentiële bron van licht, warmte en zuurstof voor alle leven op aarde.
Aan de ene kant heeft zonlicht negatieve invloeden op onze gezondheid. Het promoot maligne
transformatie van huidcellen en het heeft een suppressieve werking op het humane immuunsysteem.
Aan de andere kant is zonlicht essentieel voor bot homeostase door de inductie van vitamine D-synthese.
Dit artikel omschrijft de photoimmunologische werking van zonlicht onderverdeeld in de effecten van
UV licht, zichtbaar licht en infraroodlicht. Het biedt een wetenschappelijke basis voor de toepassingen
van lichttherapie in zowel de therapeutische als cosmetische geneeskunde.

UV licht
De schadelijke effecten van UV licht zijn extensief beschreven sinds de jaren zeventig door
Kripke en Fisher.1 UV licht heeft een immunosuppressieve werking op eerst de huidcellen en daarna
het gehele lichaam. Wanneer cellen aan UV licht
worden blootgesteld, nemen ze direct UV licht
op in hun DNA. Hiermee neemt de productie van
vrije radicalen toe, wat leidt tot DNA schade2. In
een diermodel is aangetoond dat UV licht leidt tot
systemische immunosuppressie door de inductie
van regulatoire T-cellen en dendritische cellen
met tolerogeen phenotype.3 Als gevolg van de
immunosuppressieve werking op de cellulaire
afweer, herkent het lichaam niet meer de maligne
cellen die door de DNA-schade zijn ontstaan.
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De immunosurveillance functie gaat verloren en
kwaadaardige woekering van cellen worden niet meer
gedetecteerd en geëlimineerd.
Echter we kunnen niet leven zonder zonlicht. Zonlicht
initieert photoconversie van 7-dehydrocholesterol in
previtamine D in de huid.4 Aanmaak van vitamine D
is essentieel voor bot homeostase. Of vitamine D ook
een rol heeft als immunomodulator is nog onduidelijk.
In veel studies met diermodellen zijn schadelijke
immunosuppressieve effecten aangetoond. De vraag
rijst natuurlijk: is er een directe correlatie te trekken met
humane situaties? Yoshikawa et al. toonde in 1990 aan
dat UV-geïnduceerde immunosuppressie bij slechts
40% van de proefpersonen wordt gedetecteerd
wanneer ze blootgesteld worden aan UV licht.

WETENSCHAP

Dr. Dimitri Mihaylov

AL

Drs. Tom S. Decates

Dr. Thanya Tha-In

Infrarood licht
Zonlicht bestaat voor 30% uit infrarood licht (780-1400
nm). Infrarood licht kan diep in de huid penetreren en
stimuleert de aanmaak van carcinogene vrije radicalen
zoals ROS en MMP-1 in huidcellen.8 Echter anders dan
UV licht, heeft infrarood licht een activerende werking op
het immuunsysteem. Blootstelling aan infrarood licht leidt
tot een toename van Langerhans cellen en T cellen in de
drainerende lymfeklieren.9 Ook is infrarood licht effectief
gebleken in de behandeling van MRSA gerelateerde
huidinfecties.

Conclusie
Zonlicht is niet altijd slecht. Hoewel de negatieve invloeden van zonlicht duidelijk omschreven zijn, verschijnen er
steeds meer publicaties met gunstige effecten van milde
blootstelling aan de zon. Door de immunologische werking
van zonlicht in kaart te brengen openen we mogelijkheden
voor meer therapeutische toepassingen van licht. Wanneer
toegepast bij de juiste indicatie, met de juiste golf-lengte en
dosering, is lichttherapie een krachtige behandelmethode.
Ook hebben ze een correlatie aangetoond dat
deze personen vatbaarder zijn voor het ontwikkelen
van huidkanker.5 Hoe een persoon reageert op
UV licht is afhankelijk van zijn/haar genetische
achtergrond en mate van “lifetime”-blootstelling
aan de zon. Meerdere genen zijn betrokken en
bepalen in welke mate een persoon vatbaar is
voor UV-geïnduceerde immunosuppressie. Hoe
vatbaarder, hoe hoger de kans op het ontwikkelen
van plaveiselcelcarcinoom of basaalcelcarcinoom.

Zichtbaar licht
Voor diverse therapeutische en cosmetische
doeleinden wordt lasertherapie toegepast
in verschillende golflengten. Interessant is
dat zichtbaar licht effecten heeft op ons
immuunsysteem. Lichttherapie van verschillende
golflengten (470 nm/blauw en 629 nm/rood)
induceert angiogenese en wondgenezing in
diermodel met huidischemie.6 Tevens worden
gunstige effecten aangetoond, wanneer blauw
licht (415 nm) therapeutisch wordt toegepast als
behandeling van multiresistente Staphylococcus
aureus en Pseudomonas aerugiosa infectie.7
Dit biedt mogelijkheden voor meer therapeutische
toepassingen in de toekomst. Of zichtbaar licht net
als UV licht een immunosuppressieve werking heeft
op onze afweer is nog onbekend.
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ADVERTORIAL

Door Mark Joris, MPT int. nv

Tixel

®

het verhaal van een

Een innovatie, veel goedkoper dan een lasertoestel, draagbaar en gemakkelijk te bedienen.
Een nieuw technologisch platform voor medische apparaten.
Dr. Michael Slatkine studeerde fysica aan de
Joodse Universiteit en behaalde zijn doctoraat
aan het Weizmann Instituut. Hij startte zijn
carrière in een beveiligingsinstelling in Israël
en stapte daarna over naar Sharplan Laser
Industries – Israëls baanbrekende medische laserindustrie is sindsdien aanzienlijk gegroeid en
telt nu verschillende wereldvermaarde firma’s.
Michael heeft een patent op talrijke uitvindingen, gekenmerkt door eenvoud en originaliteit,
meestal van de aard van “waarom heeft niemand hier eerder aan gedacht?”. Sommige van
zijn uitvindingen waren moeilijk te implementeren, maar Michael vond dat elke uitvinding
die de wetten van de fysica respecteerde,
altijd wel een toepassing zou vinden. Zijn uitvindingen volgen altijd dezelfde richtlijn: met
eenvoudige en creatieve ideeën een oplossing
vinden om complexe en dure producten te
vervangen. De beste inzichten kreeg hij terwijl
hij van een espresso genoot in zijn favoriete
koffiebar. Michael schildert ook, en net zoals
zijn uitvindingen kenmerkt een unieke stijl zijn
schilderijen: zachte, eenvoudige penseelstreken, vol van licht en optimisme.

DE UITVINDING
Vijf jaar geleden kwam hij op het idee. Alhoewel het opvallend eenvoudig leek, was het
toch een hele uitdaging om zijn idee te implementeren: de ontwikkeling van een klein metalen onderdeel met micropiramides ("de Tip")
om CO₂ lasers te vervangen voor esthetische
behandelingen. De Tip moet hetzelfde gecontroleerde thermische effect op huidweefsel
veroorzaken zoals bij een laserbehandeling,
maar dan zonder bloeden.
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Michael berekende en vond dat een kort contact
van een hete Tip (400°C) met de huid een zo goed als
identieke reactie zou veroorzaken als bij een laserstraal. Op basis van zijn berekeningen schatte hij dat
de Tip het mogelijk zou maken om veilige behandelingen uit te voeren, zo goed als pijnloos, zonder verdoving en zonder straling die schadelijk kan zijn voor
de ogen. De kosten zouden lager zijn, het toestel zou
compacter zijn, lichtgewicht en gebruiksvriendelijk,
zowel voor de dokter als de patiënt.

COMMERCIËLE TOEPASSINGEN
Terwijl hij van zijn espresso nipte, had hij geen idee
van de wereldwijde omvang van zijn uitvinding.
Zoals dat het geval is met andere
belangrijke uitvindingen,
werden er bijkomende
toepassingen ontdekt.

ESTHETISCHE
BEHANDELINGEN
De laser wordt vaak ingezet voor esthetische
behandelingen, vooral voor
huidverjonging en rimpels.
De eerste toepassing van
de thermische Tip was ook
daarvoor ontworpen.
De fysica van de laser en
de reactie ervan op de huid
kende Michael goed. Een
laserstraal die heel kort in
contact komt met de huid,
veroorzaakt een microscopische ontploffing als
gevolg van de opwarming
van water in de bovenste
huidlagen.

'Tel Aviv', door Michael Slatkine, 2014

uitvinding
Dr. Michael Slatkine, uitvinder

Tijdens dat proces komt er veel hitte vrij. Er ontstaat een gecontroleerde brandwonde die binnen een week geneest. Dat proces activeert een
fysiologische reactie waardoor de huid geleidelijk
aan vernieuwt, de weefselstructuur verbetert
en de rimpels verdwijnen.
Omdat de resultaten goed zijn, geldt de laser als
de gouden standaard. Toch zijn er beperkingen.
Ten gevolge van de microscopische explosies
ontstaat er veel hitte die pijn veroorzaakt waardoor een verdoving noodzakelijk is.
Omdat laserstraling schadelijk is voor de ogen
moeten zowel de arts als het personeel en de
patiënt een beschermbril dragen.

Raphi Shavit, CEO

Gedurende de zomer kan er niet behandeld worden omdat blootstelling aan de zon ongewenste
nadelige effecten kan veroorzaken. Na de behandeling moeten de patiënten thuis herstellen
omdat ze een branderig gevoel ervaren
dat enkele dagen aanhoudt. Bovendien
zijn lasers meestal vrij omvangrijk en
duur. Soms kan het onderhoud ervan ook
behoorlijk ingewikkeld en duur zijn.

Behandeling met Tixel

®

De patiënt verdraagt de
ʼʼ
behandeling goed, voelt weinig pijn,
er is geen verdoving nodig, het is
veilig voor de ogen en de patiënt
moet niet thuisblijven tijdens de korte
herstelperiode.

ʼʼ
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Tot dusver waren er geen andere methodes
ontwikkeld die hetzelfde effect hadden op de
huid als laserbehandelingen. Radiofrequente
technologie bestond natuurlijk, maar de reactie met de huid is anders.
Gedurende enkele jaren zocht Michael naar
een oplossing voor de tekortkomingen van
laserbehandelingen, in het bijzonder voor de
energetische overreactie ten gevolge van de
microscopische ontploffingen. De Tip bracht
de oplossing en het product werd Tixel®
genoemd.
Michael en zijn partner, Jacob Zlochover,
richtten Novoxel® op in 2011. De technologie
verder ontwikkelen duurde nog drie jaar. Het
team van ingenieurs deed een beroep op hun
multidisciplinaire kennis van materiaalkunde,
vooral metallurgie, mechanica, thermodynamica, software en controlesystemen. Het
resultaat was een innovatief toestel, aanzienlijk kosteneffectiever dan laser, veilig, klein,
lichtgewicht, draagbaar en gemakkelijk te
bedienen. De technologie is een platform voor
de ontwikkeling van vele andere producten.

andere belangrijke toepassing
ʼʼvanEende uitvinding
is de verhoging van
Jacob Zlochover, Directeur

de doordringbaarheid van de huid
waardoor lokaal toegediende stoffen
gemakkelijk door de huid
worden opgenomen.

ʼʼ

De punten van de piramides raken de huid en trekken onmiddellijk terug.
Thermische energie wordt overgedragen aan de huid.

EEN INGENIEUZE OPLOSSING
De Tip bestaat uit verschillende metalen die
de hitte heel goed geleiden en is bedekt met
een laagje puur titanium. De energiebron is
een keramisch onderdeeltje zo groot als een
muntstuk dat onderaan de Tip wordt vastgemaakt. Een motor van hoge precisie die amper
300 gram weegt, drijft de Tip aan om een
gecontroleerd contact met de huid te creëren
dat slechts enkele milliseconden duurt. De
scherpe punten van de piramiden komen in
contact met de huid en de thermische energie
wordt onmiddellijk in de huid overgebracht.
Aangezien het proces geen microscopische
ontploffingen teweegbrengt, ontstaat er een
gecontroleerde, gladde brandwonde zonder
littekenweefsel. De behandeling is gebruiksvriendelijk, zowel voor de arts als de patiënt,
zo goed als pijnloos, een verdoving is niet
nodig, er is geen gevaar voor de ogen en er is
weinig downtime. Tixel® is gepatenteerd en
wordt verkocht in vele landen.

KLINISCHE ERVARING
Al van sinds het prille begin, tijdens de ontwikkeling van het prototype, werken Dr. Nathalie
Fournier uit Frankrijk en Dr. Monica Elman uit
Israël samen met de onderneming. Ze hebben
enorm veel bijgedragen tijdens het klinische
overleg en voerden tientallen behandelingen
uit. In een essay, gepubliceerd in het Journal
of Cosmetic and Laser Surgery rapporteerden
ze allebei voortreffelijke resultaten en een
hoge tevredenheid bij de patiënten. Drie senior
doctors van de Verenigde Staten van Amerika
werden lid van de adviserende medische raad.

Dr. Nathalie Fournier,
medisch adviseur
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VAN LICHAAMSVERZORGING
TOT PRECIEZE CHIRURGIE
Met behulp van de Tixel® technologie kunnen er ook
chirurgische ingrepen worden uitgevoerd. De toekomstige focus van de onderneming richt zich op de verdere ontwikkeling van medische toepassingen, terwijl
ze tezelfdertijd producten wil ontwikkelen voor de
lichaamsverzorging na esthetische behandelingen.

DOORDRINGING VAN MEDICIJNEN
EN VITAMINES IN DE HUID
Een andere belangrijke toepassing van de uitvinding
is de verhoging van de doordringbaarheid van de
huid voor lokaal toegediende stoffen. De buitenste
huidlaag (Stratum Corneum) is een efficiënte barrière
die de doordringing van de meeste stoffen in de huid
voorkomt. Studies hebben aangetoond dat de huid met
de Tixel® kan behandeld worden om microscopische
gangetjes te creëren (Open Channels), zonder pijn,
bloedingen of ongewenste neveneffecten. De gangetjes blijven zo’n zes uur open en maken het mogelijk

CONTROVERSIES & CONVERSATIONS
IN LASER & COSMETIC SURGERY
Tijdens het congres Controversies and Conversations
in Laser & Cosmetic Surgery dat plaatshad van 11 tot
13 augusus 2017 in Monarch Beach, California, stelde
Dr. Christine Dierickx uit België de Tixel® voor. Ze deed dat
voor een gezelschap van zo’n 200 dermatologen en plastisch
chirurgen van wereldformaat. De belangstelling was enorm
voor deze innoverende technologie. Vermits de Tixel®
nog geen FDA-toelating heeft en bijgevolg nog niet mag
verkocht worden in de Verenigde Staten, dienden zich
vier topspecialisten aan om aan de onderzoeken voor de
FDA deel te nemen. Ze zijn wereldvermaard en behoren tot
de besten in hun vak: Dr. Brian Zelickzon van ZEL Skin & Laser,
Minneapolis. Dr. Christopher Zachary van de University of
California, Irvine. Dr. Aurielle Kauvar van New York
Laser & Skin Care. Dr. Merete Haederson van het wereldberoemde Wellman Center for Photomedicine, Harvard.
We veronderstellen dat de FDAtoelating een feit zal zijn binnen
anderhalf jaar. Er breken nog
mooie tijden aan voor deze
vernieuwende technologie.
Intussen gaat de zoektocht naar
nieuwe indicaties verder.

om via die weg stoffen toe te dienen die onmisbaar
zijn voor de huid zoals vitamines en medicijnen. Deze
toepassing is uniek voor de Tixel®. Momenteel bestaat
er geen enkele efficiënte, niet-invasieve en goedkope
methode die gangetjes kan openen in de huid zoals de
Tixel® dat doet. De onderneming werkt nu aan de ontwikkeling van specifieke toestellen voor die toepassing
en dat in samenwerking met farmaceutische firma’s
en bijgestaan door Prof. Amnon Sintov (Ben Gurion
universiteit, Israël) en Dr. Maja Hofmann (ziekenhuis
Charité, Berlijn).

MPT int. nv

|

Momenteel bestaat er geen
ʼʼefficiënte,
niet-invasieve en
goedkope manier om gangetjes
te openen in de huid zoals
Tixel® dat doet

Dr. ChristineDierickx

ʼʼ
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MEDISCH

Door Karina Nolte
Karina is werkzaam als deskundige infectiepreventie bij Tensen & Nolte Infectiepreventie,
in ziekenhuizen, verpleeghuizen en privéklinieken.
Meer info: www.tensennolte.nl, info@tensennolte.nl

HUIDDESINF
Samenvatting

Halverwege de 19e eeuw was Joseph Lister 1 een belangrijke pionier in preoperatieve huiddesinfectie.
Geïnspireerd door de ontdekkingen van Louis Pasteur ontstond bij hem de overtuiging dat wondinfectie het gevolg
kon zijn van bacteriën in de wond. Die relatie had nog iemand gelegd in die tijd. In het University College in Londen,
waar Lister chirurg was, lag de mortaliteit van amputatie patiënten op 46%, ten gevolge van sepsis na operatie.
Lister begon met het aanbrengen van carbolzuur op de operatiewonden en dit leidde tot een indrukwekkende daling
van mortaliteit tot 15%. Zo stond Lister aan het begin van de ontwikkeling van aseptische operatietechniek.
Hij experimenteerde verder met preoperatief handwassen, steriliseren van instrumentarium en het desinfecteren
van lucht in de operatiekamer door het verstuiven van carbol.
Onder de ‘huiddesinfectie’ verstaan wij nog steeds het gebruik van verschillende middelen om voorafgaand aan
een behandeling of ingreep de huidflora zoveel mogelijk te verwijderen en te inactiveren. Doel hiervan is om te
voorkomen dat het gebied met de doorbroken huidbarrière gecontamineerd raakt en zo het risico tot een wondinfectie
wordt vergroot. Maar wanneer is huiddesinfectie zinvol, naar welk middel gaat de voorkeur uit en hoe wordt
de desinfectieprocedure goed uitgevoerd?

HUIDFLORA

INDICATIE VOOR DESINFECTIE

Op onze opperhuid leven verschillende soorten micro-organismen; dit wordt huidflora genoemd. Deze ‘eigen’ huidflora
(residente flora) is nuttig voor onze gezondheid en verzorgt
afweer tegen indringers door het vormen van vetzuur uit
talg en de aanmaak van antibacteriële eiwitten. Bij een gewone wasbeurt blijft deze residente flora gewoon aanwezig.
Ten eerste omdat deze vooral in de diepere huidlagen aanwezig is en ten tweede om dat de residente flora een groot
hechtend vermogen heeft. De bacteriën van de residente
huidflora zijn vooral apathogene Staphylococcus soorten en
Micrococcen. In de diepere huidlagen zijn anaeroben aan te
treffen, deze leven daar zonder of met geringe zuurstofbehoefte. Een deel van de Nederlandse bevolking, zo’n 10-20%,
heeft in de eigen huidflora ook permanent een Staphylococcus aureus; dit wordt Stafylokokken dragers genoemd.
Staphylococcus aureus is een veel voorkomende verwekker
van postoperatieve wondinfecties, maar onder normale
omstandigheden wordt een mens niet ziek van zijn eigen
huidflora. Zeker niet tot de normale huidflora behoren de
bacteriën die door de mens uit de omgeving worden opgepikt. Deze tijdelijk aanwezige bacteriën worden de transiënte
flora genoemd. Afhankelijk van de mate van contact met
de omgeving of met handen is er minder of meer transiënte
flora aanwezig. Het zijn eigenlijk passanten, die normaal gesproken door wassen weer vertrekken. In deze groep vinden
we Staphylococcus aureus en Enterococcen, maar ook Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae en
schimmels. In potentie zijn dit pathogene micro-organismen.

Toch kunnen we ook een probleem krijgen door onze eigen
huidflora. Wanneer de huid doorbroken wordt, kan huidflora
leiden tot besmetting van het wondgebied. Zo is bij de meeste postoperatieve wondinfecties de verwekker afkomstig
van de patiënts eigen bacterieflora, van de slijmvliezen of
de huid. Dit geldt ook bij schone ingrepen. In de literatuur is
duidelijk aangetoond dat dragers van Staphylococcus aureus
een verhoogd risico op wondinfecties met deze bacterie
hebben. Om een postoperatieve wondinfectie te voorkomen
worden een aantal bewezen zinvolle maatregelen genomen.
Huiddesinfectie is daar één van. De bedoeling van huiddesinfectie is het zoveel mogelijk verwijderen en inactiveren
van alle aanwezige huidflora, om te voorkomen dat deze
het wondgebied en operatie-instrumentarium contamineert.
Hiermee wordt dus zowel de transiënte als de residente
huidflora bedoeld. In Nederland geldt de norm 2 dat huiddesinfectie noodzakelijk is bij een operatieve ingreep waarbij
de huidbarrière wordt doorbroken.
Specifiek voor injecties is een genuanceerd standpunt
ingenomen.3 Niet voor alle soorten injecties zijn dezelfde
maatregelen zinvol om infectie te voorkomen. Dit is van een
aantal factoren afhankelijk, zoals of er bij de injectie gebruik
wordt gemaakt van een kunstmateriaal dat in het lichaam
wordt achtergelaten en de conditie van de patiënt. Met behulp van een systematische literatuurstudie 4 is onderzocht
of er verschillen zijn in het aantal infecties na subcutane,
intramusculaire of intraveneuze injecties met of zonder
voorafgaande desinfectie van de huid.
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EFFECTIEF DESINFECTEREN

FECTIE
De conclusie was dat zowel desinfectie van de huid als het achterwege laten ervan voorafgaand aan een injectie met (nagenoeg)
geen infectie gepaard gaat5 en dus als een ritueel beschouwd kan
worden. Dus: bij vloeistoftoediening via een intradermale injectie,
een intramusculaire injectie, een subcutane injectie of een venapunctie is huiddesinfectie niet nodig.6 Ook internationaal bestaat
voor injecties een duidelijk standpunt, de World Health Organisation hanteert een mooie en duidelijk tabel in haar richtlijn7, welke
vrij vertaald tot het onderstaand schema leidt.

BEHANDELING

HUIDDESINFECTIE

Intradermale/intracutane injectie

Nee

Subcutane injectie

Nee

Intramusculaire injectie

Nee

Intraveneuze injectie

Ja

Incisie

Ja

KEUZE DESINFECTIEMIDDEL
Er zijn verschillende desinfectantia beschikbaar en daarom is het
belangrijk dat voor de gebruiker duidelijk is wat een geschikt desinfectiemiddel is, voor welke toepassing. Toegelaten desinfectantia 8
voor huid- en slijmvliezen vallen onder de geneesmiddelenwet en
zijn te herkennen aan een RVG-nummer; een registratienummer
van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Elk
desinfectiemiddel heeft een eigen profiel, zoals het werkingsspectrum, de gebruiksconcentratie en de inwerktijd. Recent onderzoek
heeft aangetoond dat de meest effectieve huiddesinfectantia de
op alcohol gebaseerde desinfectantia zijn en dat deze daarom te
verkiezen zijn boven waterige desinfectantia . De desinfecterende
alcoholconcentratie ligt tussen de 60 en 90%.9 Meestal wordt een
oplossing van alcohol 70% gebruikt. Alcohol 70% heeft een snelle
kiemdodende werking, maar geen langdurige werking. Om een
langduriger werking te bereiken wordt een op alcohol gebaseerd
huiddesinfectans met toevoeging gebruikt. Over het algemeen is
dit chloorhexidine (0,5%) in alcohol 70% of jodium (1%) in alcohol
70%, waarbij de lichte voorkeur uitgaat naar chloorhexidine boven
jodium.10 Een belangrijke eigenschap van chloorhexidine is dat
het zich hecht aan de huid en daar minstens 6 uur na aanbrengen
chemisch actief blijft. Deze residuwerking remt de kolonisatie van
de huid door de eigen residente flora. Voor langer durende operaties is daarom chloorhexidine in alcohol het voorkeursmiddel. Voor
desinfectie van slijmvliezen is niet een alcoholoplossing, maar een
waterige oplossing geschikt, omdat alcohol pijnlijk voor de slijmvliezen is. Voor ingrepen rond het oog is povidonjodium in water
het aangewezen desinfectans. Chloorhexidine is toxisch voor het
oog en ook alcohol is beschadigend voor het oog.

Het is belangrijk dat de huid schoon is, dus zonder vuil of vet (crème,
bodymilk), zodat het desinfectans het huidoppervlak goed kan
bereiken. De grootte van het te desinfecteren oppervlak moet zijn
afgestemd op de geplande incisie. Desinfecteren moet ruim gebeuren en van de plaats van de incisie naar buiten toe en van schoon
naar vuil. Om effectieve desinfectie te bereiken is het belangrijk dat
het desinfectans tijd krijgen om in te werken. De juiste inwerktijd
staat vermeld in de bijsluiter en kan ook worden aangegeven door
de apotheker. Voor alcohol-based desinfectantia geldt een inwerktijd van tenminste 30 seconden. Dit is bij voldoende vochtig maken
van het huidoppervlak ongeveer ook de droogtijd van het desinfectans, want: droogtijd=inwerktijd. Voor waterige oplossingen moet
een langere inwerktijd worden gehanteerd. Zo is de inwerktijd van
waterige povidonjodium tussen 1,5 en 3 minuten. Bij steriel afdekken mag niet te vroeg afdekmateriaal worden aangebracht, anders
absorbeert het afdekmateriaal het desinfectans en is onvoldoende
inwerktijd gegeven. Hetzelfde geldt bij droogdeppen van de nog
vochtige gedesinfecteerde huid, dit beëindigt het desinfectieproces
te vroeg.
Om zeker te weten dat het desinfectans na openen de juiste effectieve samenstelling behoudt, is het belangrijk na openen een uiterste
gebruiktijd te hanteren. Lees hiervoor altijd de bijsluiter. De houdbaarheid van waterige desinfectie-oplossingen is veel korter dan de
houdbaarheid van alcohol-based desinfectantia. Schrijf daarom bij
in gebruik name direct de uiterste gebruiksdatum op de fles desinfectans. Ook moet het desinfectans afgesloten worden bewaard,
alcohol vervliegt immers en hierdoor loopt de concentratie terug.
Waterige oplossingen zijn bijzonder gevoelig voor contaminatie en
moeten om die reden steeds afgesloten worden. Tot slot moet worden opgemerkt dat het tweemaal desinfecteren van de incisieplaats
niet bewezen is zinvol te zijn, er kan worden volstaan met eenmalige, zorgvuldige desinfectie.
In 2016 adviseerde de Gezondheidsraad om terughoudend te zijn
met desinfectiemiddelen. Inzet waarbij de effectiviteit niet is aangetoond, moet zoveel mogelijk worden gemeden. Dit geldt ook voor de
zorgsector. Professionals in de gezondheidszorg moeten daarom bekend zijn met de slogan: ‘Gebruik desinfectantia op de juiste manier
en alleen wanneer het echt nodig is’.11
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De schoonheid
van het menselijk lichaam
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Interview met Heinz van Wees
door drs. Pascal Meijer, cosmetisch arts

SCHOONHEID

Heinz van Wees, geboren 5-2-1947, is van oorsprong een kunstschilder die de technieken van de realistische tekenkunst
en alle vormen van de schilderkunst beheerst. Zijn werk was onder andere op de TEFAF te zien, hetgeen aangeeft dat
de kwaliteit van hoog niveau is. De laatste jaren heeft hij zich verdiept in het maken van kunst op computerschermen,
waarbij hij de principes van het klassieke schilderen omzet naar nieuwe technieken.

Zou je als kunstenaar een beeld
kunnen schetsen van het schoonheidsideaal van het menselijk lichaam?
Heinz: Dat is nog niet zo eenvoudig. Als
kunstenaar heb je de vrijheid om een eigen
interpretatie te geven aan het menselijk
schoonheidsideaal. Dit verschilt dus per
kunstenaar, maar verschilt bij een kunstenaar ook in de loop van de tijd. Je ontwikkelt
je als kunstenaar, waarbij je je ideaalbeelden
continu aanpast aan nieuwe zienswijzen.
Hierbij is realistische schilderkunst natuurlijk
dat wat je bedoelt. Maar zelfs in de realistische schilderkunst is er nog de interpretatie
van de kunstenaar. We hebben samen op
de TEFAF voor een schilderij van Frans Hals
gestaan, waarbij het jou opviel dat de handen buitenproportioneel groot waren. Dan
spreken we toch over het werk van een oude
meester met internationale erkenning.

Nu heb je het over schilderkunst,
waarbij het logisch is dat er altijd verschillende interpretaties mogelijk zijn
afhankelijk van het oog van de schilder.
Binnen de cosmetische geneeskunde gebruiken we de gulden snede om goede
proporties na te streven.
Hoe zie jij dat?
H: De gulden snede is natuurlijk bekend. In
jullie vak zal het echter niet mogelijk zijn
een gelaat volledig naar de regels van de
gulden snede te corrigeren. Wanneer je dat
zou doen zouden de meeste mensen zo veel
moeten veranderen dat ze niet meer op zichzelf lijken, maar allemaal op elkaar.

Hoe zou jij het dan aanpakken?
H: Naast de gulden snede is balans heel
belangrijk. Wanneer je een gezicht bijvoorbeeld zou zien als een ovaal wit vlak dan zou
je kunnen aangeven wat in dat vlak stoort.
Dat kan je dan aangeven met kleur waarbij
het de bedoeling is balans te vinden in de
kleuren op het witte vlak.

Dat klinkt nogal abstract.
H: Dat is het ook. Het is ook bij jullie volledig
afhankelijk van het oog van de behandelend
arts of het resultaat van een correctie mooi
gevonden zal worden of niet. Niet iedereen
houdt van dezelfde kunstenaar en zo zal dat
onder artsen ook zijn.

Je wil toch niet zeggen dat alles kan
en overal wel een liefhebber voor is.
H: Ik denk dat net als in de kunst bij jullie
alles zou kunnen. Het is alleen de vraag hoe
ver je moet gaan als arts. Er zijn anatomische
regels die je niet kan uitleggen, maar die
iedereen aanvoelt.
Het valt bijna iedereen op wanneer een arts
over de schreef gaat en disbalans in een
gelaat veroorzaakt. Soms willen mensen dat
echter en denken ze dat ze mooier zijn met

buitenproportionele lippen of een mini neusje. Hoe ze dat zo verkeerd kunnen inschatten
bij zichzelf snap ik eigenlijk niet.

Dat snap ik wel. Dat is eigenlijk een
aandoening die body dysmorfic disorder
heet. Het is voor ons als artsen heel
belangrijk deze patiënten op te vangen
en te begeleiden.
Ik las in de krant een artikel over een
collega die zelf aangaf dat het gezicht
bij een patiënte al voor een derde uit
lippen bestond. Vervolgens gaf hij aan
er toch nog maar wat bij te spuiten,
omdat ze aangaf het zo ontzettend
graag te willen. In mijn ogen is dit
echt slechte geneeskunde.
H: Daar ben ik het helemaal mee eens. Er
zijn bepaalde vrijheden om schoonheid te
interpreteren, maar jullie zijn natuurlijk
ook artsen die moeten herkennen wanneer
wensen niet reëel zijn en dan moet je je
klant toch echt als patiënt zien en ze tegen
zichzelf beschermen.

Dat vind ik nou mooi verwoord en raakt
precies de kern van de zaak. Ik wil je
hartelijk bedanken voor dit interview.
H: Graag gedaan!

VAN
WEES

gezien door de ogen van een
kunstenaar
SEPTEMBER 2017
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Door drs. Aleid Koppius, cosmetisch arts

CONGRESSEN

FACE
2017

LONDON

Weer back in town. Een soort thuiswedstrijd voor mij.
Enkele maanden geleden schreef ik in ditzelfde blad nog over
mijn London avontuur. En sindsdien is er een hoop veranderd.
Vriend de deur uit. Nieuwe vriend. Nieuwe job bij Jan van Goyen
en Doctors Inc. En vanuit mijn nieuwe oude thuishaven Amsterdam
vlieg ik elke paar weken naar London om mijn patiënten
te behandelen en Raj te assisteren en shadowen.
Zo ook nu. Gecombineerd dit keer met FACE!

2

1

3

Sightseeing met
vriend Max
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Alweer de 15e editie van UK’s nummer 1 congres & expositie.
Georganiseerd door EuroMediCom, een waanzinnig
3-daags programma, in hartje London.

PROGRAMMA
Het programma bestaat uit meerdere onderdelen: Injectables, Business/Anti-Ageing, Aesthetic Gynaecology, Skin &
Body en Hair & Threads. En dan hebben wij het nog niet eens
over de expositie workshops en seminars. Het blijft altijd een
ingewikkelde puzzel om je eigen customised programma op te
stellen. Er is zoveel te zien en te doen! En vaak ook nog eens
je favorieten tegelijk op precies datzelfde tijdstip. Voordeel
van FACE ten opzichte van bijvoorbeeld AMWC is dat de
omvang hier nog enigszins overzichtelijk is en daardoor de
keuzemogelijkheden beperkt(er). Verwacht daarentegen
géén overzichtelijk gebouw. Ik ben een ontelbaar aantal keer
verdwaald; waar ik op zoek was naar wat praktische demo’s
voor de fijne kneepjes en kijkje in de keuken eindigde ik in de
daadwerkelijke keuken van dit Queen Elizabeth II centre.
Inhoudelijk vind ik FACE
altijd erg sterk. Waar bij
andere kleinere congressen ook de sprekers en
content ‘klein’ zijn, is dit
bij FACE niet het geval.
Zoals ik in mijn eerdere
artikel beschreef, loopt
London ver voor binnen
de cosmetische geneeskunde. Het vakgebied is
erg actief door het grote
aantal injectors (zowel
artsen als verpleegkundigen) en de trends lijken
hier te worden bepaald.
En dat zie je terug in het
programma!

4

5

DAG 1
Op dag 1 heb ik een groot gedeelte van het ‘Skin programma’
gevolgd. Dr. Stefanie Williams vertelde over de ontwikkeling
van retinol & hydroxyzuren, dr. Sandeep Cliff gaf een interessant praatje over cosmeceuticals en ik heb mij weer rijkelijk
vermaakt met het ‘optreden’ van dr. Zein Obagi. Zijn eeuwige
passie voor de huid en innovaties in huidverbeterende behandelingen is onmogelijk te missen!
Ik sloot de dag af met misschien wel een van de meest boeiende praatjes in tijden. Dr. Shimon Slavin en dr. Roger Amar
spraken over de ontwikkeling van stamceltechnologieën.
Interessant dat de technologieën blijkbaar veel verder zijn
dan wij denken (en deze technieken voor een oneindig aantal
doeleinden ingezet kunnen worden), maar dat de mogelijkheid hier gebruik van te maken puur beperkt wordt door
bureaucratie en financiën.
Op dag 2 werd ik gefascineerd door de prachtige presentatie van dr. Fabio Ingallina over de periorbitale anatomie en
injectietechnieken. Hier was de inhoud wellicht minder vooruitstrevend, maar waren de (anatomie)foto’s, -video’s en duidelijke en gestructureerde opzet van hoog niveau! Daarnaast
heb ik die dag (als trouwe fan/groupie) de live injecties van Raj
bijgewoond en mij door dr. Anushka Reddy laten bijscholen
over de verschillen tussen mannen en vrouwen, zowel de
anatomie, het verouderingsproces als passende behandelstrategieën. Samen met collega dr. Farid Kazem heb ik ‘s avonds
Nederland ‘vertegenwoordigd’ bij een waanzinnige dinner
meeting van CoolSculpt. Altijd leuk om in informele setting
bij te kletsen met collega’s!

LAATSTE DAG
Het programma van de laatste dag was heel zorgvuldig en
met name verstandig opgezet. Mocht je eventueel minder
scherp zijn door de zaterdagavond, dan werd je direct wakker
geschud door gruwelbeelden van de meest nare fillercomplicaties. Zowel ervaringen als adviezen van dr. Patrick Treacy,
dr. Hema Sundaram, dr. Beatriz Molina, dr. Wolfgang Redka
Swoboda en dr. Dalvi Humzah werden gedeeld. Patrick mochten we altijd bellen. Ik weet niet of u net zo visueel bent
ingesteld, maar ik bedacht mij even hoe dat dan in de praktijk
zou gaan. Als een soort Wegenwacht bij pech,
“Hey Patrick, klein probleempje...”. Lief aanbod in elk geval.
Laten we hopen dat dit nooit nodig zal zijn, maar goed om
achter de hand te hebben. Dr. Frank Rosengaus liet zijn fantastisch mooie technieken voor ‘rhinosculpture’ zien. En last
but not least kregen wij van dr. Christopher Rowland Payne
te horen hoe een ‘filler donut’ een likdoorn kan ‘ontlasten’
en dientengevolge verminderen.
U hoort het al, een congres om niet te missen.
Tot volgend jaar!

1) Met collega’s uit London en Slovenië
2) Voor het congresgebouw
3) Even een break
4) In het main auditorium
5) Resultaat van mijn Hollandse naam gespeld door een Brit
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VERENIGINGSNIEUWS

DE VOLGENDE NIEUWE TOEHOORDERS ZIJN VERWELKOMD
drs. Margaritha Adams
drs. Diewertje Bax

|

|

arts, woonplaats Amsterdam, werkzaam bij Amstelzijde Kliniek

huisarts, woonplaats Haarlem, werkzaam in Haarlem

drs. Desirée van den Berg
drs. Margarita Petrova

|

|

arts, woonplaats Santpoort Noord, werkzaam bij kliniek Dokter Frodo

arts, woonplaats Amsterdam, werkzaam in Amsterdam

drs. Randi van der Roest

|

arts, woonplaats Hardegarijp, werkzaam bij kliniek Dokter Isabella

drs. Monique Smalbraak

|

huisarts, woonplaats Breda, werkzaam in Steenbergen

drs. Ralph Vrösch | arts, woonplaats Wesel (Duitsland), werkzaam bij kliniek Dokter Don
drs. Joep Wijnand

|

arts, woonplaats Amsterdam, werkzaam bij Doctors Inc.

ADVERTENTIE

CME CERTIFIED COURSES
Efficacy and safety profiles of Botulinum Toxin Type A (BoNT/A) are hot discussion topics in aesthetic medicine. Today we are happy
to present you three new courses on BoNT/A which are CME certified by Paradigm Medical Communications, LLC and shed some
light on that topic. Start now and collect your first CME points on aesthetic products and techniques!

New CME Courses

COURSE A: The Science Behind Botulinum Toxin Type A
COURSE B: Practical Guide to Botulinum Toxin Type A
COURSE C: Avoiding and Managing Adverse Events
Associated with Botulinum Toxins

Star t t
oda
& colle y
CM E p c t
oints

www.merz-institute.com
Copyright © 2017 Merz Institute of Advanced Aesthetics, All rights reserved.

1705847 Ad Cg A5 MIAA.indd 1
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This module introduces botulinum toxins, providing an overview of their history and use
in aesthetic medicine. Botulinum toxin type A (BoNT/A) is reviewed in detail to explore
the pharmacology, efficacy and safety profile, and how it can be employed in clinical
practice to correct signs of ageing. Patient assessment and optimal management of
possible adverse events will also be covered.

24/07/17 09:08
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2017 AGENDA NVCG
September

Silhouette Soft Draad lift, basistraining, 1 op 1		

op aanvraag

ntb		

www.suremedical.nl

Silhouette Soft Draad lift, gevorderde training, 1 op 1		

op aanvraag

ntb		

www.suremedical.nl

Colorescience workshop		

7 september

Veghel

www.jc-imp.nl

NuFACE workshop		

12 september

Veghel

www.jc-imp.nl

Combiworkshop Ellansé Dermal Filler &
Silhouette Soft Draadlift		

26 september

Amstelveen

www.suremedical.nl

ZO Medical Basistraining dag 1		

26 september

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Medical Basistraining dag 2		

28 september

Veghel

www.jc-imp.nl

			

Oktober

ZO Skin Health Basistraining dag 1		

2 oktober

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Medical Masterclass		

5 oktober

Veghel

www.jc-imp.nl

Cellfina Launch Event		

7 oktober

Eersel

www.merzaesthetics.nl

Skinboosters Hair, Eyes & Face		

10 oktober

Cothen

				

www.skintechpharmagroup.nl/
skin-tech-workshops

ZO Medical Basistraining dag 1		

11 oktober

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Skin Health Basistraining dag 2		

16 oktober

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Medical Basistraining dag 2		

26 oktober

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Skin Health Basistraining dag 1		

30 oktober

Veghel

www.jc-imp.nl

			

November

Colorescience workshop		

2 november

Veghel

www.jc-imp.nl

NuFACE workshop		

7 november

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Medical Basistraining dag 1		

9 november

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Skin Health Basistraining dag 2		

13 november

Veghel

www.jc-imp.nl

Peelings AHA & TCA		

21 november

Cothen

www.skintechpharmagroup.nl/

					

skin-tech-workshops

ZO Medical Basistraining dag 2		

22 november

Veghel

www.jc-imp.nl

Hands-on training toegepaste anatomie voor laser en
injectable behandelingen		

24 november

Rotterdam

www.erasmusmc.nl/SkillsLab/

ZO Skin Health Basistraining dag 1		

27 november

Veghel

www.jc-imp.nl

			

December

ZO Medical Masterclass		

6 december

Veghel

www.jc-imp.nl

3e NVCG congres		

7 december

Utrecht

contact@nvcg.nl

ZO Skin Health Basistraining dag 2		

11 december

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Medical Basistraining dag 1		

20 december

Veghel

www.jc-imp.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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BUITENLAND

door drs. Peter Termohlen, cosmetisch arts

SPANJE | land van zon, goede wijn en een tandje minder
Toen ik zo’n 10 jaar geleden mijn huidige
vrouw, Nora Hendriks, leerde kennen,
was Spanje voor mij een vrij onontgonnen terrein. In een ver verleden heb ik
er een paar weken rondgereisd als
fotograaf voor een reisbureau, maar
dat was het dan. Ik strandde in de
vakanties meestal in Zuid-Frankrijk.
Nora woont nu 12 jaar in Spanje en heeft
sinds 2007 haar eigen kliniek, waar ik
inmiddels ook deelgenoot van ben. Het
klinkt simpel, een eigen kliniek in het
buitenland, maar dat is het niet. Er komt
veel bij kijken, investeringen, vergunningen, personeel, de taal, je specialisatie,
etc. De arbeidsinspectie, de geneesmiddeleninspectie en de inspectie voor klinieken komen je kliniek beoordelen. Er
zijn geen kant en klare handleidingen en
alleen al het belastingsysteem is tamelijk
ingewikkeld. Nederland gaat ten onder
aan protocollen, in Spanje moet je er, en
soms tevergeefs, naar zoeken. Kortom,
het vereist veel doorzettingsvermogen
om je doel te bereiken.
Het cosmetisch werk wordt, voor zover
mij bekend (Spanje is groot), voornamelijk
door artsen verricht, plastisch chirurgen,
dermatologen en cosmetisch artsen. In
onze regio doet ook een enkele tandarts
cosmetisch werk. De gemiddelde leeftijd
van mijn cliënten in Spanje is wat hoger
dan in Nederland, de behandelingen zijn
vergelijkbaar.
De inspectie voert onaangekondigd
controles uit. Het is bijvoorbeeld
een vereiste dat een kliniek
een botuline toxine-vergunning
van de overheid heeft en ook
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de apotheek die de botuline toxine levert
dient een vergunning te hebben. Er zijn
diverse Spaanse verenigingen voor cosmetische geneeskunde en anti-aging,
waarvan je overigens niet verplicht lid
van hoeft te zijn.

SPAANSE TAAL
Om als arts in dit zonnige land te mogen
werken heb je uiteraard een verklaring
van goed gedrag nodig, welke samen
met je BIG-registratie, alles vertaald in
het Spaans, naar Madrid wordt verstuurd
voor een homologatie. In de provincie
Valencia of Alicante, waar de kliniek
aan de Costa Blanca ligt, dien je vervolgens een examen Spaans af te leggen.
Ik had het geluk dat men toendertijd in
Valencia nog niet zo streng was en Nora,
die vloeiend Spaans spreekt, een gezellig
gesprek had met de ambtenaar, die voor
haar veel en voor mij totaal geen belangstelling had. Voor mijn cosmetisch werk
had ik de Spaanse taal niet direct nodig,
daar het merendeel van mijn cliënten
van Engelse, Duitse, Belgische en Nederlandse origine is.

COSTA BLANCA
Onze kliniek (Clinica La Alegria) ligt in
Calpe aan de Costa Blanca op 150 meter
van de boulevard, waar het tijdens een
lunch-uurtje goed toeven is. De kliniek
bestaat uit twee part-time receptionistes,
twee part-time verpleegkundigen en
een praktijkmanager.
Peter Termohlen met zijn vrouw en partner Nora Hendriks
en hun kliniek aan de Costa Blanca

De verpleegkundigen zijn in dienst vanwege laboratorium werkzaamheden en
infusen bij kankerpatiënten, een specialisatie van Nora. Aan de kliniek zijn
verder verbonden een dermatoloog, een
psycholoog, een fysiotherapeut, een
podoloog en een schoonheidsspecialiste.

AFWISSELING
Zelf wonen we op de grens van Benissa
en Calpe in de “campo”, een fijne, stille
plek in de heuvels, weg van toeristisch
geruis.
Nora is huisarts, maar anti-aging arts is
een betere benaming daar een groot deel
van haar werk bestaat uit “hormoonconsulten” en adviezen op het gebied van
voeding en supplementen. Daarnaast is
zij ook al jaren cosmetisch arts. Zelf werk
ik afwisselend 14 dagen in Nederland
en 14 dagen in Spanje, een heel prettige
afwisseling. Nora komt elke maand een
kleine week naar Nederland en helpt mij
de wachtlijsten te bekorten.
Het valt op hoeveel gezondheidswerkers uit Nederland aan de Costa Blanca
werkzaam zijn. Huisartsen, specialisten,
tandartsen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen hebben er inmiddels hun
draai gevonden. Geen wonder eigenlijk.
Een heerlijk klimaat, gezonde lucht, een
rustig werktempo, geen files en weinig
redenen voor stress. Daarnaast een
fraaie natuur en “biken”, watersporten
en golfen kun je er het hele jaar.
En kom je thuis uit je werk dan geniet
je met een glas goede wijn van de
laatste zonnestralen.

Frankrijk heeft de naam, maar voor
ons geldt: “Leven als God in Spanje”
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SCHITTEREND VAN BUITEN

STRALEND
van binnen
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,†,‡,||

W

NE

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
SEPTEMBER 2017
Cg MAGAZINE
§ 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
2
cheek skin elasticity parameters (secondary endpoint) improved significantly from baseline at Month 1 and 4 but not Month 6.
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Please refer to the Juvéderm® VOLITE Directions For Use for further information.4

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

Officiële
Cellfina® lancering
7 oktober 2017
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Bye Bye 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 resultaten 3
• Resultaten zichtbaar vanaf drie dagen en
houden minstens drie jaar aan 4

VOOR

www.cellfina.nl

NA 3 JAAR

Resultaten met één Cellfina® behandeling na 3 jaar. Onbewerkte 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, 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. 4. Data on File.
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• 93% patiënttevredenheid 3

