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MRSA, EN DAN?
HERKENNING VAN HUIDKANKER EN VOORSTADIA
ZKN VERSUS ISO

T R U E I N T EG R AT I O N .
R E A L H A R M O N Y. 1
We believe that dynamic facial harmony begins with your artistry.
Which is why the JUVÉDERM® fillers feature thorough
tissue integration,1,2,* for natural-looking results that last up to 9 to 24
months depending on product and indications.1,3-16,*
So you can refine your techniques and free your talents.
* Demonstrated by Juvéderm ® ULTRA, Juvéderm ® VOLBELLA, Juvéderm ® VOLIFT, Juvéderm ® VOLUMA and Juvéderm ® VOLITE at 4 weeks in animal in vivo studies.1,2,9
Lasting results dependent on product and indication.
References: 1. Hee CK et al. Dermatol Surg. 2015;41(Suppl 1):S373–81. 2. Allergan Data on File INT/0650/2017. JUVÉDERM® Tissue Integration images. Aug, 2017. 3. Goodman GJ et al. Plast Reconstr Surg. 2015;136:139S–48S. 4. Pinsky MA et al. Aesthet Surg J.
2008;28:17–23. 5. Allergan Data on File INT/0655/2016(1). Juvéderm® VOLITE Clinical Study (V12-001), 9 months topline – patient satisfaction results. Feb, 2017. 6. Allergan Data on File INT/0214/2017. Juvéderm® VOLIFT XC US clinical study results (V17-001). Mar,
2017. 7. Eccleston D and Murphy DK. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2012;5:167–72. 8. Jones D and Murphy DK. Dermatol Surg. 2013;39:1602–12. 9. Allergan Data on File INT/0703/2016. Juvéderm® VOLITE laboratory testing results: Mouldability, tissue integration,
spreadability. Sep, 2016. Allergan. Preparation Date: September 2017. INT/0621/2017. All trademarks are the property of their respective owners. 10. Eccleston D, Murphy DK. Clin Cosmet Dermatol. 2012;5:167-172. 11. Callan P et al. J. Clin Comset Investig Dermatol.
2013;6:81-89. 12. Jones , Murphy DK. Dermatol Surg. 2013;39(11):1602-1612. 13. Allergan Data on File. VOLIFT 005-12 month data – Investigator and subject assessment. Aug 2014. 14. Allergan Data on File. VOLIFT Free radical degradation data. Jan, 2015.
15. Allergan data on file INT/0655/2016(1). 16. Allergan data on file INT/0654/2016(1).
To report an adverse event contact : productSurveillance_EAME@allergan.com Date of Preparation January 2018 | BNL/0007/2018.
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COSMETISCH

Door drs. Pascal Meijer, cosmetisch arts

ACTINISCHE KERATOSE
PLAVEISELCELCARCINOMEN
BASAALCELCARCINOMEN
MELANOMEN
Als cosmetisch artsen zien wij meestal een deel van de huid van onze patiënten.

N

Daardoor zijn wij in de gelegenheid huidkanker en voorstadia daarvan te herkennen
op de delen van de huid die we kunnen inspecteren. Sommigen van ons hebben
ervaring op dat gebied en zullen meteen actie ondernemen wanneer zij een van
huidkanker verdachte dermatose waarnemen. Maar niet iedereen heeft deze kennis
paraat. Wanneer we huidkanker of een voorstadium tijdig detecteren kunnen we
patiënten een hoop ellende besparen. Het is dus van groot belang dat we enige
kennis hebben van dit onderwerp.

In vier delen zal ik uitleg geven en vooral plaatjes laten zien waardoor onze
kennis op dit gebied kan worden vergroot en we beter in staat zullen zijn verdachte
laesies te detecteren en te onderscheiden zodat we betreffende patiënten
tijdig kunnen verwijzen.
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DEEL 1

A C T I N I S C H E K E R AT O S E

De incidentie in Nederland is momenteel circa 200.000 per jaar met een jaarlijkse stijging van 5,2%.
De etiologie ligt in een cumulatieve hoeveelheid UV-licht, herhaaldelijke (P)UVA behandelingen, blootstelling aan
arseen, immunosuppressie en is afhankelijk van het huidtype.

HUIDTYPE VOLGENS FITZPATRICK

KANS OP AK

1 Verbrandt zeer snel, wordt niet of nauwelijks bruin
2 Verbrandt zeer snel, wordt langzaam bruin
3 Verbrandt niet snel, wordt gemakkelijk bruin
4 Verbrandt bijna nooit, bruint zeer goed (Mediterrane/Middellandse Zee huidtype)
5 Verbrandt nooit, van nature donkere huidskleur (Aziatische huidtypes)
6 Verbrandt nooit, van nature zeer donkere huidskleur (Negroïde huidtypes)

De lokalisatie is vooral gelaat (neus, onderlip, oren, kalende schedel), handruggen en het coeur/decolleté.
Kenmerkend is dat het gepaard kan gaan met een schrijnend, branderig gevoel. Het is huidkleurig tot roodbruin
en het oppervlak is ruw keratotisch. Het is dus van belang om eraan te voelen!

Behandeling van actinische keratose is belangrijk omdat er een 10 jarig cumulatief risico is van circa 10%
dat het over gaat in plaveiselcelcarcinoom. Omdat het onmogelijk is te voorspellen welke actinische keratose
over kan gaan in een invasief plaveiselcelcarcinoom is het advies alle actinische keratosen te behandelen.

De volgende behandelingen zijn mogelijk:
1 Curretage / shave-excisie (-/+ coagulatie of cryo)
2 Cryotherapie
3 Photofdynamische therapie (PDT)
4 CO2- of Erbium-YAG-laser: ablatief (solitair of volledig gezicht)
5 5-FluoroUracil crème
6 Imiquimod crème
7 Excisie, alleen bij twijfel over de diagnose
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Actinische keratose preauriculair, man 75 jaar

Actinische keratose caudaal van mediale ooghoek

IN HET VOLGENDE CG MAGAZINE
D E E L I I : P L AV E I S E LC A R C I N O O M

Uitgebreide actinische keratose op de schedel
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WETENSCHAP

Door drs. Eleanora Hendriks, anti-aging en cosmetisch arts

De laatste jaren is er in de
media veel te horen en te lezen
over alles rondom overgang
en menopauze. Bekende
Nederlanders, zoals Isa Hoes en
Medina Schuurman, besteden
hier heel veel aandacht aan;
in diverse praatprogramma’s
wordt het onderwerp
regelmatig aangesneden
en via internet zijn talloze
drukbezochte forums vindbaar.
Ook werd er dit jaar in april
voor het eerst een week van
de overgang georganiseerd op
landelijk niveau. Het blijkt dat
tot voor kort veel vrouwen
te weinig spraken over hun
overgangsklachten omdat
ze ervan overtuigd waren dat
er toch niets aan te doen was.
Door veel huisartsen wordt
immers gezegd: “Gewoon even
doorbijten mevrouw, het hoort
er nu eenmaal bij!”

WAAR KOMT DEZE AANDACHT
VANDAAN?
Mijns inziens is het geen 'hype’, maar een vorm van
bewustwording van de moderne vrouw. Het is een
feit dat vrouwen in de menopauze tegenwoordig
actief participeren in de samenleving. Een groot
percentage in de leeftijds categorie van 50 tot 65
jaar heeft een baan en daarnaast een actief leven.
In onze maatschappij is het beeld van de oudere
grijze dame van middelbare leeftijd de laatste decennia duidelijk veranderd. De moderne Nederlandse vrouw is over het algemeen veel zelfbewuster
en zoekt vaker pro-actief naar oplossingen. Naast
het gegeven dat veel vrouwen met name vanaf de
overgang een cosmetisch arts bezoeken om er van
buiten goed uit te blijven zien, willen ze zich ook
van binnen vitaal blijven voelen.
Bovendien is de levensverwachting de laatste decennia sterk gestegen en is de motivatie groter om
langer gezond te blijven. Helaas geven de statistieken aan dat ongeveer 34% van het ziekteverzuim
van vrouwen tussen de 44 en 60 jaar is toe te schrijven aan overgangsklachten. Hieruit blijkt hoe groot
de nood is aan een ander behandelprotocol.

WEL OF NIET BEHANDELEN
MET HORMONEN?
Overgangsklachten zijn goed te behandelen met
hormonale suppletie therapie (HST), maar huisartsen in Nederland staan hier terughoudend tegenover. In andere Europese landen krijgt 25 tot 40
procent van de vrouwen HST voorgeschreven, en in
Nederland slechts 4 procent. Wel krijgen vrouwen
met overgangsklachten vaak orale anticonceptie
voorgeschreven, dit bevat echter een veel hogere
dosis hormonen dan nodig is. Het risico op borstkanker en trombose is bovendien groter tijdens inname
van de pil dan bij gebruik van HST. Helaas lijkt het
Nederlands Huisartsen Genootschap tot op heden
niet voornemens te zijn om hun richtlijnen aan te
passen.
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HOE IS DIT TABOE OP HORMONEN
ONTSTAAN?
Het gebruik van hormonen is lange tijd een bron
van discussie geweest. En vanaf het einde van de
19de eeuw werd er veel mee geëxperimenteerd.
Zo werden er fijngestampte testikels van dieren
geïnjecteerd en zelfs apentestikels geïmplanteerd.
Die tijd zijn we gelukkig ver voorbij!
Maar toen ik in 1985 met mijn huisartsenpraktijk begon, werden overgangsklachten voornamelijk behandeld met
tranquillizers en anti-depressiva. Gelukkig groeide in de jaren daarna het besef
dat het toedienen van hormoonprepaVoordelen
raten voor de meeste vrouwen de beste
therapeutische oplossing bood. In die
tijd werden veelal de door de farmaceutische industrie gepropageerde PremaBij vroege start
rin en Provera voorgeschreven.
Eind negentiger jaren van de vorige
eeuw werd in de Verenigde Staten een
grote wetenschappelijke studie gestart:
de Women’s Health Initiative (WHI), uitgevoerd door het National Institute of
health (NIH). Ongeveer 160.000 vrouwen tussen de 50 en de 79(!) jaar werden hierin gevolgd, waarbij een deel Premarin (en eventueel Provera) voorgeschreven kreeg
en de rest een placebo. In 2002 haalde deze studie
wereldwijd de krantenkoppen vanwege een waargenomen verhoogd risico op borstkanker, trombose en hersenbloedingen in de hormoongroep.
En deze krantenkoppen zijn kennelijk bij velen niet
meer uitwisbaar, zelfs toen jaren na datum bleek
dat deze conclusies niet gebaseerd waren geweest
op een gedegen statistische analyse.
Het taboe was ontstaan en de echo hiervan blijft
nog immer hoorbaar, ondanks de vele artikelen die
daarna verschenen, zoals:
	in 2007 in de Wall street Journal: “How NIH misread the hormone study in 2002”.
	in 2012 in het tijdschrift Climacteric een artikel
over de onterechte negatieve beeldvorming die
in 2002 was ontstaan: “Shock, terror and controversy: how the media reacted to the Women’s
Health Initiative”.
	en in oktober 2016 in Nature over de meest recente, voor leeftijd gecorrigeerde statistische
berekening van dezelfde WHI studie. Hier werden een paar belangrijke voordelen gevonden
voor de groep vrouwen die met hormonen waren
gestart voor hun 60ste jaar (zie tabel). De eerste
tien jaar na de aanvang van de menopauze noemen we dan ook de ‘window of opportunity’.1
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Nadelen

Tabel 1

Premarin en Provera

Alleen Premarin

Lager risico op
botbreuken

Lager risico op botbreuken

Lager risico op een hartaanval
Lager risico op darmkanker
Hoger risico op
trombose

Hoger risico op een CVA

De eindconclusie van de WHI studie (inclusief een
voortgezet deel van het onderzoek).

BIO-IDENTIEKE VS SYNTHETISCHE
HORMONEN
Ik ben van mening dat we als medicus, naast het volgen van allerlei officiële protocollen en het bestuderen van gedegen wetenschappelijk onderzoek,
altijd onze logica moeten blijven gebruiken. Indien
vrouwen in de menopauze een insufficiënte hormoonproductie hebben, is aanvullen met bio-identieke hormonen eigenlijk een logische overweging
(de zogenaamde BHST). Zulke hormonen hebben
immers een lichaamseigen biochemische structuur,
hebben hierdoor eenzelfde werking en daarna een
gemakkelijke afbraak in het lichaam. Inderdaad en
uiteraard is er meer onderzoek bekend van de aanverwante synthetische hormonen, hetgeen te verklaren is door de belangen van de farmaceutische
industrie (voorbeelden zijn de Million Women2, de
WHI en de SWAN3 study).

De grootste wetenschappelijke studie die is uitgevoerd met bio-identieke hormonen vond plaats in
Frankrijk. De zogenoemde E3N cohort studie4,5
startte in 1990 en bevatte ongeveer 100.000 vrouwen in de leeftijdscategorie tussen de
50 en 65 jaar. Aangezien veel Franse
collega’s reeds langere tijd HST alsook
BHST voorschrijven, kon een duidelijke
analyse worden gemaakt betreffende
de risico’s.
Ongeveer 70.000 vrouwen (gebruikers
van (B)HST) werden 8 jaar lang gevolgd.
Uit studieresultaten die in 2008 werden gepubliceerd, bleek onder andere
dat een combinatie van een bio-identiek 17β-oestradiol met een bio-identiek (gemicroniseerd) progesteron geen
verhoogd risico geeft op borstkanker.
De combinatie van 17β-oestradiol met
een synthetisch progestageen daarentegen wel (zie tabel). (Synthetisch progestageen gaf in diverse andere studies
eveneens een verhoogd risico weer6).
Daarnaast werden de volgende effecten gezien:
een vermindering van het risico op cardio-vasculaire
aandoeningen, diabetes mellitus type 2, osteoporose
en colorectaal carcinoom. Een verhoogd risico op
trombose werd gemeten in de groep met de orale
oestradiol inname. De transdermale toediening gaf
daarentegen geen verhoogd risico7. Wel was een
lichte stijging van het risico op endometrium carcinoom zichtbaar bij het gebruik van gemicroniseerd
(bio- identiek) progesteron.

Tabel 2 en 3

Conclusies uit de E3N cohort studie:
Het risico op borstkanker tijdens het gebruik van:
E (alleen oestradiol)
E+P (oestradiol met gemicroniseerd progesteron)
E+dydroP (oestradiol met dydrogesteron)
E+otherP (oestradiol met een synthetisch progestageen)

In dezelfde lijn is uit recentere onderzoeken gebleken dat iedere opvlieger een toename van de intima-media-dikte van de a. carotis creëert, evenals
een toename van het risico op diabetes mellitus
type 2. 8,9,10,11,12,13

In vergelijking met de controle groep met een statistisch risico van 1,0.

Laten we nimmer vergeten hoe groot
de invloed is van een gezonde levensstijl op ziekte. Uit deze studie bleek
onder andere dat een hoge BMI en te
weinig lichaamsbeweging het risico op
borstkanker duidelijk deed toenemen.
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DE INVLOED VAN 17Β-OESTRADIOL
OP COGNITIEF FUNCTIONEREN.

PRODUCTIE VAN BIO-IDENTIEKE HORMONEN.
De farmaceutische industrie bereidt de bio-identieke hormonen uit het molecuul diosgenin, hetgeen geïsoleerd wordt uit
de Mexicaanse wilde yam (dioscorea villosa). Vervolgens kunnen deze hormonen op diverse manieren verwerkt worden door
gespecialiseerde bereidingsapothekers. Belangrijk in dit proces is
een gestandaardiseerde manier van werken en een kwaliteitsbewaking door onder andere de farmaceutische inspectie.

Hormonen reguleren onze homeostase door via de bloedbaan met organen te communiceren. Dit gebeurt eveneens in de hersenen. Als homeostatische regulatoren van
de hersenfunctie oefenen sommige hormonen neuroprotectieve acties uit. Dit is ook het geval voor het 17β-oestradiol, dat signalen afgeeft via oestrogeenreceptoren
die op grote schaal aanwezig zijn in zowel het mannelijke
als het vrouwelijke brein.
Recente ontdekkingen hebben aangetoond dat oestradiol niet alleen een reproductief hormoon is, maar ook
een van de hersenen afgeleide neuroprotectieve factor
en dat dit de hersenen beschermt tegen neurodegeneratieve ziekten, affectieve stoornissen en cognitieve achteruitgang. 14, 15, 16, 17, 18, 20

Bij de Nederlandse apotheek is het gemicroniseerde progesteron
te verkrijgen alsook de transdermale 17β-oestradiol in de vorm
van een pleister. Oestrogel is al jaren op recept te verkrijgen
bij onze zuiderburen en in Frankrijk zijn er diverse bio-identieke
hormonen beschikbaar. Daarnaast is er een aantal bereidingsapothekers in België en Duitsland gespecialiseerd in bio-identieke
hormonen.
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LASER, LICHT EN E
PRAKTIJK

Door Karina Nolte, Deskundige infectiepreventie

MRSA E
In Nederland bestaat sinds vele jaren een
actief en actueel search & destroy beleid voor
MRSA, wat tot gevolg heeft gehad dat de
MRSA prevalentie zeer laag is. De motivatie
voor deze insteek is dat het loslaten hiervan
zou leiden tot een toename van MRSA en
dat daarmee een toename van ziekte last
en sterfte ontstaat. Dat is uit oogpunt
van patiëntveiligheid niet acceptabel.
Ook zal het loslaten van het search &
destroy beleid een bijzonder ongewenste
resistentieontwikkeling van MRSA tot gevolg
hebben, bijvoorbeeld tegen vancomycine.
Eigenlijk is dat strikte MRSA-beleid in de
loop van de jaren aangepast naar een
search & control beleid, het beheersbaar
houden van het probleem.
Dit betekent wel nog steeds dat we in de
zorg actief MRSA-dragers op moeten sporen
en indien mogelijk behandelen. Dat beleid
geldt ook voor privéklinieken. Maar wat is
nu gewenst en wat is vereist? Waarom
moeten privéklinieken überhaupt de
MRSA-intake doen?
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EBD

EN DAN?
ACHTERGROND
In Nederland doen we ons best om het ongevoelig worden
van bacteriën tegen antibiotica te voorkomen. Dit doen we
om, nu en in de toekomst, bacteriële infecties te kunnen blijven behandelen. De afgelopen jaren zien we in toenemende
mate ongevoelige bacteriën opduiken, terwijl er vrijwel
geen nieuwe antibiotica meer worden ontwikkeld. Daarom
is het belangrijk dat resistentieontwikkeling bij bacteriën
zoveel mogelijk een halt wordt toegeroepen. In Nederland
zijn er goede afspraken gemaakt over het bestrijden van
resistente micro-organismen en dit is bewezen effectief te
zijn. Daarnaast is er in Nederland een stringent antibiotica
beleid, het onnodig toedienen van antibiotica wordt op die
manier voorkomen.

WAT IS MRSA?
Een voorbeeld van zo’n resistente (huid-)bacterie is de
MRSA. MRSA is de afkorting van Methicilline Resistente
Staphylococcus aureus. Deze bacterie is een variant van
de normaal voorkomende bacterie Staphylococcus aureus.
Deze Staphylococcen komen zowel voor bij mensen als
bij dieren. Gemiddeld 30% van de mensen hebben gewone
Staphylococcus aureus in de neus of op de huid. Het is een
bacterie die onder normale omstandigheden mensen niet
ziek maakt. Maar bij mensen met een verminderde weerstand, bijvoorbeeld met een wond, kan de bacterie infecties
veroorzaken. Het antibioticum dat hiervoor het meest wordt
voorgeschreven is ‘methicilline’. Staphylococcen kunnen
hiermee in het algemeen goed worden bestreden. Een MRSA
daarentegen is een Staphylococ die níet meer gevoelig is
voor methicilline. Vandaar de afkorting MRSA: Methicilline
Resistente Staphyloccocus aureus. De eerste MRSA werd
aangetroffen in 1961, kort nadat methicilline op de markt
kwam. Een verandering in het erfelijk materiaal van de
bacterie zorgt voor deze antibioticaresistentie. In Nederland
komt de resistente MRSA-bacterie nog steeds niet vaak voor.

SEPTEMBER 2018

Cg MAGAZINE

15

ACTIEF OPSPOREN
Al sinds de negentiger jaren wordt deze bekende ‘ziekenhuisbacterie’ actief opgespoord bij patiënten in de gezondheidszorg. Juist dit is ook de reden dat het percentage MRSA-patiënten maar rond de 1-2% ligt , terwijl dit
elders in Europa gemiddeld 20-25% is. In sommige landen,
zoals Italië, ligt het zelfs boven de 50%.
Hoewel MRSA ook wel ‘de ziekenhuisbacterie’ wordt genoemd kan
PERCENTAGE RESISTANCE
deze zowel buiten het ziekenhuis
als binnen het ziekenhuis voorkomen. MRSA kan namelijk overal
aanwezig zijn waar huidschilfers
zijn. Eigenlijk kunnen mensen
overal een MRSA oplopen. Onder
normale omstandigheden is dat
helemaal geen probleem, na
verloop van tijd raakt een gezond
persoon de MRSA weer kwijt.
Maar dat geldt in veel mindere
mate voor mensen in een zorginstelling (ziekenhuis, verpleeghuis).
Zij behoren tot een van de risicogroepen voor MRSA-dragerschap.
MRSA overleeft goed op handen,
kleding, in stof, op oppervlakken.
De humane MRSA kan zich verspreiden tussen mensen door
normale omgang met elkaar,
maar de kans op overdracht door
normale contacten is gering.
Een andere risicogroep voor
MRSA-dragerschap zijn mensen
die continue in contact zijn met
varkens, zoals veehouders en
veeartsen. Het gaat hierbij echter
om een specifiek type vee-MRSA. Ook mensen die wonen op
een veehouderij horen tot deze
risicogroep. Van alle varkens- en
vleeskalverhouderijen is 70-90%
besmet met de bacterie.
Ook 8% van de vleeskuikenshouderijen is besmet
met MRSA. Mensen die intensief contact hebben met
deze dieren zijn in ongeveer 30% van de gevallen drager
van dit type MRSA; de kans op overdracht van mens
op mens van de vee-MRSA is anders dan de
humane-MRSA en blijkt vrij laag te zijn.
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RISICO-INVENTARISATIE MRSA

RISICO INSCHATTEN
Het Nederlandse search & control MRSA-beleid houdt de
incidentie van MRSA laag. Het beleid staat beschreven
in een landelijke richtlijn1. Basisprincipe hierbij is het
signaleren van verhoogd risico op introductie van MRSA
bij patiënten.
Het gaat uit van een twee-ledige risico inschatting: allereerst wordt beoordeeld of een patiënt behoort tot een
risicogroep voor MRSA, daarnaast speelt een rol of er
een situatie met risico op overdracht bestaat. Dat laatste
is aan de orde bij een invasieve handeling of opname.
Normaal sociaal contact is geen risicosituatie voor kans
op overdracht van MRSA. Alle zorginstellingen zijn verplicht deze risicoschatting uit te voeren bij hun patiënten
of cliënten. Privéklinieken zijn hierop geen uitzondering.
Een voorbeeld van de MRSA-uitvraag voor privéklinieken
is bij dit artikel geplaatst.

VRAGEN:

JA?

INTERVENTIES?
Heeft een patiënt of cliënt een verhoogd risico op
dragerschap, dan is het nog maar de vraag of er extra
maatregelen nodig zijn. Allereerst geldt de afweging of
er een invasieve handeling gaat worden uitgevoerd. Is
dat niet het geval, dan volstaat de normale hygiënische
basisroutine. De vraag of een injectable behandeling een
invasieve ingreep is, blijft helaas onbeantwoord. Wel
duidelijk is het feit dat een verhoogd risico op MRSAdragerschap wel belangrijke informatie is in geval van
een infectie als complicatie na behandeling, waarvoor
antibiotische therapie noodzakelijk is.
Als infectiepreventie tijdens de behandeling op orde is,
dan zijn alle mogelijke besmettingswegen uitgesloten.
Handhygiëne, desinfectie, reiniging en desinfectie van
instrumenten, patiëntgebonden materialen, gladde en
reinigbare oppervlakken zorgen voor een veilige situatie.
Pas wanneer er een operatieve invasieve handeling
wordt verricht, komen er enkele extra maatregelen aan
de orde. De normale OK-discipline om een postoperatieve
wondinfectie te voorkomen blijven natuurlijk sowieso
noodzakelijk. De extra maatregelen zijn er dan op gericht
om overdracht via huidschilfers naar de zorgverlener of
de omgeving te voorkomen. Denk hierbij aan het strikt
gesloten houden van steriele kasten, karren etc. tijdens
de ingreep en reiniging en vooral: desinfectie van de
behandelkamer na de ingreep.

Het is belangrijk hiervoor kliniek gebonden werkafspraken te maken. Doe dit altijd in overleg met een deskundige infectiepreventie. Dat is bij uitstek de professional
die beleid op maat kan maken. Zo wordt voorkomen
dat onnodige maatregelen worden genomen of paniek
ontstaat. Ook wanneer achteraf blijkt dat een cliënt
MRSA positief is, schat een deskundige infectiepreventie
in of er risico gelopen is door medewerkers en andere
cliënten en of actie vereist is. Ga hiervoor in zee met
een deskundige infectiepreventie die goed thuis in
MRSA-management en daardoor zin en onzin in maatregelen goed kan onderscheiden.

Karina Nolte
Deskundige infectiepreventie
Tensen & Nolte Infectiepreventie
www.tensennolte.nl
nolte@tensennolte.nl

REFERENTIE
1 WIP “Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA),” december 2012
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KEURMERK

Door drs. Ludy Holst, cosmetisch arts, Van Lennep Kliniek

Welk keurmerk kan men het beste kiezen
voor een zelfstandige cosmetische kliniek:

ZKN of ISO?
Interview met Paul Laarhuis en Jeska van Amerongen van Nationaal Huidcentrum in Bussum

Paul Laarhuis

Jeska van Amerongen
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Insteek van het interview was om duidelijk te krijgen wat de voor- en nadelen zijn van deze 2 verschillende keurmerken
en waarom het Nationaal Huidcentrum is overgestapt van ZKN naar ISO.
Het plan voor een Nationaal Huidcentrum ontstond in
2007 enerzijds omdat de vraag naar niet-operatieve
behandelingen voor o.a. huidverbetering toenam en
anderzijds omdat er steeds meer mensen met huidziekten
te maken gaan krijgen in de toekomst.

START
In 2008 zijn ze gestart. Het is een cosmetisch-dermatologische kliniek geworden voor verzekerde en niet-verzekerde zorg. Er wordt gefocust op de verschillende
onderdelen, haartransplantaties-injectables-verzekerde
dermatologische zorg-liposucties-huidtherapie. Er is ook
een poliklinische OK aanwezig waar liposucties worden
gedaan door een dermatoloog. Er wordt gewerkt met
diverse lasers o.a. voor tatoeage verwijderen, couperose
en pigment. Ook is er een plek voor oedeemtherapie.
Een patiëntencoordinator coördineert, overigens is dat
Laarhuis’ eega, zij doet de meeste intakes en is daarnaast
het eerste aanspreekpunt voor de behandelde patiënten
of cliënten.

Paul Laarhuis (directeur) heeft een lang verleden in de
private medische sector en een Nijenrode Business School
achtergrond. Het andere directielid is dermatoloog dr.
Navadeh.
Jeska van Amerongen is kwaliteitsmanager. Ze heeft een
achtergrond in de Communicatie en had voordat ze voor
Nationaal Huidcentrum ging werken een eigen restaurant.
Toen in 1990 bij wet geregeld werd dat medische zorg
ook in zelfstandige klinieken mocht worden gegeven ontstonden samenwerkingen tussen artsen- specialisten en
Laarhuis heeft dan ook met vele artsen samengewerkt.
Er ontstond marktwerking in de zorg.
4% van de medische zorg wordt nog steeds verricht in
zelfstandige klinieken!

NIEUWE BEHOEFTE
Verzekeraars gingen echter in de loop der jaren steeds
meer voorwaarden en eisen stellen.
Er groeide de behoefte om een branchevereniging op te
zetten en zo ontstond, mede door toedoen van Laarhuis
de Nederlandse Raad voor Particuliere Klinieken, voor
klinieken die met name niet-verzekerde zorg aanboden,
een voorloper van Zelfstandige Klinieken Nederland die
pas in 2006 ontstond.

ALTERNATIEF
Nationaal Huidcentrum werkt met medisch specialisten
dus kan voor zowel ZKN als voor ISO kiezen. Maar er
kwam gaandeweg steeds meer regelgeving en ZKN ging
zich in de loop der jaren steeds meer gedragen als de
Inspectie voor de Volksgezondheid.
Er ontstonden secties voor de diverse specialismen, de
ZKN brancheverenigingen. Er werd gezamenlijke inkoop
gedaan. Maar verzekeraars gooiden de kleinere zelfstandige klinieken ook zomaar uit het verzekeringspakket.
Het ZKN keurmerk werd op een gegeven moment meer
het doel op zich, met teveel verwachtingen, aldus
Laarhuis. Het was moeilijk dat bij te blijven benen.
Het gemeenschappelijke doel was niet meer helder.
Er kwamen steeds meer eisen die leken op ziekenhuiseisen. Er kwam bijv. een verplichte CAO etc.
En geen lid meer zijn van ZKN betekende ook meteen
dat je dan geen keurmerk meer had. Intussen is dat wel
veranderd: het ISO 9001 versie 2015 keurmerk is weldegelijk een alternatief voor ZKN en inmiddels breed
door zorgverzekeraars geaccepteerd.

NIVEAU
Laarhuis wilde de hoogste klanttevredenheid bereiken.
Met een aantal kerncompetenties zoals de hoogste veiligheidsgraad, de beste persoonlijke aandacht en kwaliteit
van medische zorg voor de patiënten en cliënten. Maar
ook veel aandacht besteden aan de eigen medewerkers,
aan procedures (medisch en niet medisch) en begrijpelijke
voorlichting aan cliënten en patiënten. Eenvoudigweg
mensen behandelen zoals je zelf behandeld wil worden.
Laarhuis vertelt dat hij eigenlijk nooit zo bezig is met
geld verdienen maar juist meer met klanttevredenheid:
‘Geld ga je vanzelf verdienen als je de klant en de medewerkers op de eerste plaats zet’.

OMSLAGPUNT
Nationaal Huidcentrum had al een mooi digitaal kwaliteitssysteem en met behulp van IHC De Zorgmakelaar,
de artsen zelf en de kwaliteitsmanager, is uiteindelijk
in 2018 de omslag gemaakt naar het ISO keurmerk en
ook gekozen voor het kwaliteitssysteem eQuse. Het ISO
9001:2015 keurmerk. In januari is Nationaal Huidcentrum
ZKN-af geworden en in juli 2018 'ISO-9001' gecertificeerd.
Er was natuurlijk al veel uitgewerkt en geïmplementeerd
dus dit was niet zo’n grote slag meer.

ZKN werd een vereniging voor ZBC’s en private klinieken,
waarbij laatstgenoemde de laatste jaren minder aandacht
kregen van de overheid. Voor het ZKN certificaat moest je
minstens een medisch specialist in huis hebben.
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RICHTLIJNEN
ISO is in het algemeen voor ieder groot of klein bedrijf
geschikt en meer naar eigen invulling te implementeren.
De richtlijnen van het ISO keurmerk berusten ook meer op
aantoonbaarheid en daadwerkelijke uitvoering in het bedrijf
dan alleen maar op het feit de regeltjes beschreven te hebben.
Het gaat er vooral om dat je werkt volgens de vastgelegde
richtlijnen en dat iedereen binnen het bedrijf weet hoe met
de protocollen te werken, en als men die niet meer precies
weet waar men dat dan kan vinden en vervolgens hoe ermee
te werken. Ook de taken en verantwoordelijkheden van de
medewerkers binnen het bedrijf moeten duidelijk zijn.
En als er iets mis gaat zal er een verbetermaatregel aan
worden gekoppeld en aangetoond moeten worden dat deze
verbetermaatregel ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd om
herhaling te voorkomen.

ER WORDT GEHANDELD VOLGENS
DE 'PLAN-DO-ACT-CHECK' METHODE.
Daarnaast is risico gestuurd managen een nieuwe voorwaarde.
Je maakt dus vooraf risicoanalyses van de zaken waar het in
het bedrijf fout zou kunnen gaan. Op basis daarvan worden
de prestatie indicatoren vastgesteld. Er wordt dus meer preventief gedacht en daardoor wordt er veiliger gewerkt.
Dat is beter dan achteraf moeten inventariseren….
Een groot voordeel is ook dat het de organisatie platter
maakt, omdat iedere werknemer door overleg en verbetermaatregelen dus eigenlijk continue werkt aan kwaliteit
zonder dat in de gaten te hebben. Een branche specifiek
systeem is daarbij redelijk overbodig geworden. Het ISO keurmerk vangt dus eigenlijk zo alles op en vertaalt de boeken
naar een werkbare praktijk.
Het voelt als een verademing want ISO is minder specifiek
waar ZKN heel rigide was, aldus Laarhuis.

ONZE AANPAK BIEDT NU DE ALLERHOOGSTE
KWALITEIT EN VEILIGHEID MET:
tijd voor persoonlijke aandacht
hoogwaardige kwaliteit
geen wachttijden
innovatieve behandelmethoden
een vriendelijke sfeer
betere service
En,
aandacht voor de mens achter de patiënt!
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VERENIGINGSNIEUWS

DE NVCG HEEFT ONLANGS TWEE NIEUWE SPONSORS
KUNNEN VERWELKOMEN
NIUU Medical Aesthetics is een brand van
GymnaUniphy NV, een gerenommeerd Belgisch
bedrijf gericht op hoogwaardige medische
apparatuur.

Medical Building Solutions BV legt zich toe
op het ontzorgen van ZBC’s en dat betreffende
bouwen, verbouwen en levering apparatuur.
We zijn voornamelijk actief in cosmetische-,
plastische-, orthopedische- en oogklinieken.

Al sinds 1967 ondersteunt Gymna fysiotherapeuten over de hele
wereld. Onder de merknaam NIUU produceren zij een reeks state-ofthe-art producten voor medisch esthetische klinieken. Naast veilige
en doeltreffende behandelingen is de cliëntervaring steeds een
belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van nieuwe producten.
Het pure design van de NIUU Q8 behandeltafel bijvoorbeeld, is een
blikvanger in elke kliniek. Vergeleken met een reguliere behandelstoel
is NIUU Q8 bovendien veel stabieler en veiliger. Arts en cliënt zijn
dus verzekerd van een behandeling onder de meest effectieve en
comfortabele omstandigheden. Is uw interesse gewekt, bekijk dan
de NIUU Q8 productvideo via www.niuu.com

Daarbij kunt u denken aan luchtbehandeling in behandelkamers
en OK’s, medisch elektra, medische gassen, bouwkundige
werkzaamheden; kortom we kunnen turnkey verbouwen toegesneden op alle geldende richtlijnen. Onze firma is lid van de VCCN
en daarmee uitermate goed geïnformeerd over de geldende en
toekomstige regelgeving.

De NIUU brochure is via de website te downloaden. Daarin vindt u
bijvoorbeeld meer informatie over pijndempende cryotherapie
tijdens medisch esthetische behandelingen. Ook voor body shaping
en cellulite behandelingen biedt NIUU een oplossing met
NIUU Acoustic Wave therapie.
NIUU Medical Aesthetics, Pasweg 6A, 3740 Bilzen, België
info@niuu.com / T: +32 (0) 89 510 580

Tevens is de afdeling Medical Building Services beschikbaar voor
(totaal) onderhoud van installaties, keuringen apparatuur en
validatie.
Graag staan we tot uw beschikking voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.

Medical Building Solutions BV
Toine van Rooij / toine@mbsmail.nl / T: 06 54 692708

DE NVCG HEEFT DE VOLGENDE NIEUWE TOEHOORDERS
MOGEN VERWELKOMEN
drs. E.R. Logger

|

AIOS huisartsgeneeskunde, woonplaats Rotterdam

drs. L. Logtenberg

|

arts, woonplaats Amsterdam, werkzaam bij de Velthuis kliniek Amsterdam

drs. P. Schellekens

|

huisarts, woonplaats Barsingerhorn

drs. J.C.M. van de Wiel

|

arts, woonplaats Haarlem, werkzaam bij Refleqt Clinic
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COSMETISCH

Door drs. Ludy Holst, cosmetisch arts, Van Lennep Kliniek

De HydraFacial
Een winstgevende toevoeging voor de cosmetische praktijk
Naast het doen van injectables is het steeds meer trend om ook huidverbetering aan te bieden aan onze cliënten.
De huid is immers ons werkpalet. De resultaten van injectables zijn beter als de huid er goed uit ziet. Sinds enkele maanden
werken wij bij Van Lennep Kliniek met de Hydrafacial en het is nu al een succes.

De belangrijkste manieren om een huid te verbeteren zijn reiniging, peeling en hydratatie, deze 3
zaken zijn waar de Hydrafacial zich op richt!.
De behandeling is een trend die is overgewaaid
uit Californië en werd al in januari dit jaar geïntroduceerd op de IMCAS in Parijs.

De Hydrafacial behandeling is slechts een 30 minuten durende behandeling.

De cliënten ervaren:
een mooiere glow
een schonere huid
kleinere poriën
een vervaging van de fijne rimpeltjes

COMFORTABEL

verminderde hyperpigmentatie

Je kunt het zien als een onderhoudsbehandeling,
er zijn nagenoeg geen contra-indicaties en er
is geen irritatie of downtime. Een Hydrafacial
voelt veel comfortabeler aan dan bijvoorbeeld
een microdermabrasie en geeft geen risico op
post-inflammatoire hyperpigmentatie Op de
meer uitgebreide toestellen zit ook blauw en
rood licht optie voor de behandeling van acne en
couperose.
Zeker als thuis ook nog cosmeceuticals worden
gebruikt zal de huid zich stevig kunnen verbeteren.
De behandeling kan worden uitgevoerd door een
schoonheidsspecialiste of huidtherapeute.

HOE GAAT DE BEHANDELING
IN ZIJN WERK?
De Hydrafacial gebruikt een actieve, serum-gebaseerde peelingtechniek. Door deze technologie worden dode huidcellen verwijderd. Je ziet
het dode huidcellen debris terechtkomen in de
cilinder, vergelijkbaar met de microdermabrasie,
maar dan bevat de cilinder nu geen kristallen
maar vocht. De gepatenteerde spiraalvormige
Hydropeel is wat de Hydrafacial zo uniek maakt.
De groeven van de spiraalvorm laten meerdere
passages over de huid toe , wat leidt tot een
effectievere peeling. De tip brengt tegelijkertijd
de gewenste serums op de huid aan en dankzij
een vacuumsysteem kunnen de disposable tips
tevens onzuiverheden en dode huidcellen
verwijderen.
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verminderde talgproductie
een betere hydratatie
En waar de peelings en laserbehandelingen vaak
in de zomer of vlak voor de Kerst afnemen,
is deze behandeling er juist een om te boeken.

"Met HydraFacial heb ik ontdekt
dat dit apparaat mijn huidtherapeuten winstgevend heeft
gemaakt. Het zorgt ervoor dat we
al onze ondersteunende diensten
kunnen samenvoegen en
een wezenlijke winstgroei
kunnen genereren.
Daarnaast trekt
HydraFacial nieuwe
klanten aan, is er
een makkelijkere
overgang naar meer
invasieve technologieën en zien we
door middel van het
feit dat deze behandeling zeer aangenaam is, onze
patiënten maandelijks terugkeren.
De klanttevredenheid
is toegenomen."

ADVERTENTIE

de 3
stappen
reiniging
+
Peeling
Leg een nieuwe huidlaag
bloot met een zachte
reiniging en een milde
exfoliëring.

3 stappen.
30 minuten.

The best skin
of your life.
HydraFacial levert onmiddellijke en
lang zichtbare resultaten die je kan
zien en voelen.
Ontdek waarom de HydraFacial
de meest winstgevende behandeling
genoemd wordt voor elke praktijk,
wereldwijd: www.hydrafacial.nl/ROI

SENITAS bvba
Lostraat 27, 9880 Aalter, België, www.senitas.com

Extractie
+
Hydratatie
Verwijder onzuiverheden
uit poriën met pijnloze
zuigkracht. Verzorg met een
intense hydratatie die de
dorst van de huid lest.

inSluizing
+
bescherming
Verzadig de huid met
antioxidanten en peptides
om je gezonde gloed te
maximaliseren.

WETENSCHAP

Door dr. D. Mihaylov en dr. Thanya Tha-In

Cosmetische
		 geneeskunde
Het is inmiddels meer dan 15 jaar geleden dat we een vereniging voor cosmetische geneeskunde in Nederland
hebben opgericht. Eerst hebben we onze vereniging VAR (Vereniging Artsen Rimpelbehandeling) genoemd, later hebben
we de naam naar NVCG (Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde) veranderd. Cosmetische geneeskunde
is sindsdien niet meer beperkt tot dermatologen en plastisch chirurgen. Tegenwoordig vergt het een multidisciplinaire
aanpak om aan de esthetische behoeften van onze patiënten te kunnen voldoen.

Conventionele geneeskunde, met duizenden jaren geschiedenis,
heeft als primair doel genezing of zorg voor zieken. De esthetische
geneeskunde heeft een geschiedenis van slechts een decennium en
wordt door gevestigde medische specialisten vaak gezien als 'Lifestylegeneeskunde'. Het echte verschil tussen conventionele en cosmetische
geneeskunde zit in de aard van de zorg die de cosmetisch artsen bieden
aan hun patiënten. Deze procedures zijn vrijwillig en worden vaker
uitgevoerd bij patiënten die geen last hebben van ziekte.
Ze zijn in veel gevallen gelukkig en in goede gezondheid. Ze zoeken
geen genezing, maar een minimaal invasieve procedure om de effecten
van veroudering te vertragen. De cosmetisch artsen behandelen
vaker in feite gezonde mensen. Daarom worden cosmetische medische
behandelingen meestal niet gedekt door de ziektekostenverzekeraar.
Het effect van 'er goed uitzien' op het algehele welzijn wordt vaak
onderschat in de conventionele geneeskunde. Zelfs wanneer een
zieke patiënt wordt geconfronteerd met een kleine kwaal of een
levensbedreigende aandoening wil hij of zij er zo goed mogelijk uitzien.

ACCEPTATIE
Cosmetische geneeskunde is inmiddels een onmisbaar onderdeel
geworden van de moderne geneeskunde. Patiënten willen niet alleen
een goede gezondheid, ze willen ook genieten van het leven en de
effecten van de normale veroudering minimaliseren.
De patiënten van deze tijd vragen nu om snelle, niet-invasieve
cosmetische procedures met weinig risico. De scalpel wordt steeds
meer vervangen door een naald of een laser. Behandelingen zoals
met botulinetoxine injecties en dermale fillers worden tegenwoordig
algemeen geaccepteerd.
Ook chemische peelings, microdermabrasie en overige cosmetische
dermatologische behandelingen zijn populair. Tevens zien we dat
behandelingen zoals body contouring en cellulitis verwijdering een
vogelvlucht nemen.
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GROEI
De niet-chirurgische cosmetische geneeskunde heeft
de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Het
gebruik van dermale fillers is geaccepteerd door het brede
publiek mede dankzij de verbetering van veiligheid van de
fillerproducten en de behandeltechnieken. Gezichtsverjonging
en esthetische behandelingen met fillers zijn populair door de
relatief lage kosten en korte hersteltijd ten opzichte van de
chirurgische behandelingen. Volgens de data van de American
Society of Aesthetic and Plastic Surgery (ASAPS) zijn er in
het jaar 2016 meer dan 2.5 miljoen behandelingen uitgevoerd
met fillers. Dit is een stijging van 298% ten opzichte van
het jaar 2000!

VELDNORM
Door het toenemend aantal behandelaars
en het toenemend aantal behandelingen
willen we vanuit de commissie en de
vereniging de noodzaak van een 'veldnorm'
voor diverse cosmetische behandelingen benadrukken. De veldnorm zal
van belang zijn bij zaken waar onduidelijkheid of onenigheid over bestaat en
waar consensus de kwaliteit van zorg
ten goede komt. Op dit moment wordt
hard gewerkt aan de NVCG veldnorm filler
behandelingen door een kleine commissie.
We zijn ontzettend trots om binnenkort deze veldnorm aan de leden te
kunnen presenteren.

CONGRESSEN

Door drs. Isabella Savic, cosmetisch arts

'ASPIRATION DOESN’T MAKE IT SAFE … IT MAKES IT SAFER! '
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Face Lon
Een van mijn favoriete congressen, naast onze geliefde AMWC
te Monaco, is zeker Face Londen! Daarom was ik blij dit jaar
mijn agenda zodanig te hebben kunnen vrijhouden om weer
eens Face te kunnen bezoeken.
Een prachtig uitzicht op de Big Ben, die dit jaar helaas niet te zien
was vanwege reconstructiewerk, zou het zijn geweest vanaf de
locatie van het voortreffelijk geregelde Face. Na kennis gemaakt
te hebben met een Canadese collega met een VIP-pas, heb ik
zelfs even naar buiten mogen gluren vanuit de VIP-lounge. Zeker
een prachtige view, maar naar mijn opinie niet echt het geld
waard voor de VIP pas, maar dat is een andere kwestie.

Draden kregen apart de aandacht. Daarnaast had ook het onderwerp ‘haar’ een eigen agenda en last but not least de esthetische
gynaecologie.
Een positieve verrassing was dat er dit jaar beduidend meer aandacht werd besteed aan het mannelijke gezicht en aan mannelijke
patiënten. Misschien wel bekend, maar toch even de moeite waard
om te noemen, is dat het mannelijke gezicht in veel opzichten
verschilt van het vrouwelijke en daarom ook een andere approach
nodig heeft. Ons wel bekend zijn de lagere jukbeenderen, sterkere
kin en kaaklijn maar daarnaast is het ook wenselijk dat de kraaienpootjes bij de man niet te laag met botulinetoxine worden behandeld om verergering van de wallen of traangoten te voorkomen.

DIVERS AANBOD

AANDACHTSPUNTEN

Het waren vier verdiepingen met een diversiteit aan aanbod
aan lezingen en presentaties. De onderwerpen telden maar
liefst acht verschillende thema’s! Te weten de injectables
welke toch wel de grootste aandacht had. Daarnaast de huid,
en met name de medische aspecten daarvan, EPD’s, Anti-Aging
geneeskunde. Ook altijd leuk is de aandacht voor de praktijk en
businessvoering.

Een ander onderwerp dat aan bod kwam was wederom de discussie
tussen de canule en de naald: de techniek en welke fijner, secuurder
en veiliger zou zijn. Het uiteindelijke debat liet het oordeel in het
midden. Maar waar we wel oplettend voor moeten zijn is dat de
canule gauw wordt gezien als ‘veilig’ hetgeen werd gezegd niet
te kloppen. ‘Canula isn’t safe...it’s safer!’
Nog een prachtige vond ik ook:
‘Aspiration doesn’t make it safe...it makes it safer!’
Hetgeen uit de vele presentaties en lezingen uiteindelijk voor mij
de meeste aandacht trok, nadat ik toch de afgelopen jaren heel
wat congressen internationaal heb bezocht en toch vaak ook veel
vergelijkbare lezingen heb gevolgd, was toch wel de presentatie
van Mr. Dalvi Humzah en Dr. Hema Sundaram over groeiend wetenschappelijk bewijs dat de bioreshaping van het gezicht door middel
van injectables toch verdere invloed blijkt te hebben op de huidcellen en de vetcellen dan alleen tijdelijke filling en of reshaping.
Er wordt meer onderzoek gedaan naar de biorevitaliserende
effecten die onze behandelingen mogelijk blijken te hebben op
de contouring en verjonging van het gezicht.
Dit is mij toch wel het meeste bijgebleven. Dus behalve dat wij
patiënten tijdelijk blij maken... Waarschijnlijk kennen we de invloed van onze behandelingen op het lange termijn effect nog
niet... Misschien zijn we toch allemaal echt de toekomst van het
ware Anti Aging aan het creëren met z’n allen! Toch leuk voor
een SciFi dagdroom! Eeuwig jong! Hopelijk wordt het onderwerp
vervolgd!
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Door drs. Jeannette Hessels, cosmetisch arts

Verslag

NVCG symposium 2 juni 2018
Wat doet een zichzelf respecterend cosmetisch arts op een vrije zaterdag in juni?
Hij of zij begeeft zich naar het NVCG symposium, ditmaal gehouden in Bussum.

Er werd gestart met de algemene ledenvergadering
in een zaal waar duidelijk de warmte van de dagen
daarvoor nog aanwezig was. Het werd nog warmer
toen een aantal leden melding maakte van gevallen
waarin cliënten hun geld na een behandeling terug
eisten op minder plezierige wijze. Gezien het aantal
reacties uit de zaal is dit een onderwerp dat de
leden bezig houdt. Er werd gesuggereerd dat het
misschien een goed idee zou zijn om een keer wat
dieper in te gaan op deze problematiek. Wat zijn
onze mogelijkheden, zowel juridisch als in de communicatie met dergelijke cliënten?
Na een korte pauze waarin de deelnemers elkaar
en de deelnemende sponsoren konden treffen,
volgde de voordracht van mr. Martin Plak over de
wet AVG. Dat de invoering van deze wet menigeen
slapeloze nachten bezorgt, werd al snel duidelijk
door het rumoer in de zaal. Je papieren dossiers
opbergen in een dossierkast blijkt niet voldoende
en ook digitale beveiliging dient aan heel wat eisen
te voldoen. Het laatste woord is hier nog niet over
gezegd, vrees ik...
Hierna werd aan een aantal partners van de NVCG
de gelegenheid gegeven om een anderhalve minuut
durende pitch te geven over nieuwe wetenswaardigheden. Het werd een wervelende en ludieke
show waarbij het leek alsof veel pitchers thuis met
een timer geoefend hadden. Deze aanpak is wat mij
betreft voor herhaling vatbaar.
Het was tijd voor de lunch die er bijzonder verzorgd uitzag, maar waarbij ik geen veganistisch
en glutenvrij gerecht kon ontwaren. Gelukkig was
de keuken behulpzaam en bij het zien van mijn
oergezonde bordje werd er om mij heen ook om een
dergelijke salade gevraagd. Wellicht een idee om
volgende keer even met de keuken af te stemmen.
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Er zijn natuurlijk onder ons een groot aantal artsen
met belangstelling voor gezonde voeding als onderdeel van een “healthy aging” leefstijl.

Na de pauze begon een drietal parallel sessies.
Ik had me ingeschreven voor een sessie over anatomie en behandeling van complexe indicaties in het
periorbitale gebied, door Prof. dr. Benoit Hendrickx.
Bij behandelingen in dit gebied ben ik toch altijd
extra op mijn hoede. Prof. Hendrickx bleek een
boeiend verteller en ervaren “prikker”, legde goed
het hoe en waarom van gebruik van naald en canule
uit en benadrukte nog weer eens de veiligheid van
canules van tenminste 25 G.
Na wederom een pauze volgde nog een drietal
parallel sessies, die ik niet meer heb afgewacht vanwege verplichtingen elders. De borrel en afsluiting
heb ik derhalve ook niet meegemaakt, maar ik neem
aan dat dat helemaal goed is gekomen.
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Stylage Viscosculpture of the face
“The importance of adapting Stylage rheology to the treatment
of the different face area and what we call the viscosculpture
of the face is an essential point on which we insist for some time now.
This concept is important and especially how STYLAGE range is
capable of being adapted to all aspects of facial ageing”

1

Door dr. Marina Taieb & Mr. Denis Couchourel

STYLAGE BY VIVACY
Met haar groeiende merknaam is Stylage een van de meest
gebruikte producten van dit moment. Afkomstig van Vivacy
heeft Stylage in Nederland de markt veroverd op Esthetisch &
Cosmedisch gebied. Deze Hyaluronzuur draagt haar naam uit in
natuurlijke schoonheid en wordt in vele klinieken toegepast op
zowel de jonge als de ouder wordende huid.
NIEUWE INJECTIESPUIT STYLAGE BI-SOFT®
Dit jaar heeft VIVACY Bi-SOFT® geïntroduceerd, een geavanceerd gepatenteerd injectiesysteem dat het concept van de
traditionele injectiespuit innoveert. De nieuwe spuit heeft een
uniek ontwerp en biedt de arts grotere nauwkeurigheid, comfort
en controle tijdens de injectie van VIVACY's dermal fillers. BiSOFT® Staat voor de productie van de greep van de injectiespuit
die bestaat uit twee materialen (Bi). SOFT staat voor een van de
twee materialen die contact maakt met de hand en vingers en
zacht aanvoelt.
STYLAGE VOLUME PRODUCTEN
Stylage XL en XXL zijn beide fillers op basis van een combinatie
van cross-linked hyaluronzuur en een antioxidant (genaamd
Mannitol). Deze combinatie zorgt ervoor dat het eindresultaat
van de volumebehandeling er natuurlijk uitziet. Mannitol,
dat van nature voorkomt in fruit en groenten, vermindert de
negatieve effecten van vrije radicalen die vrijkomen bij de
behandeling. Daarmee heb je minder kans op blauwe plekken
en zwellingen na de behandeling en is je huid beschermd tegen
afbraak van de filler.

STYLAGE’S MEEST GEBRUIKTE PRODUCT IN NEDERLAND
Stylage M met Lidocaïne wordt voornamelijk gebruikt voor
lippen. Daarnaast kan Stylage M ook gebruikt worden voor:
	Opvullen van middel tot diepe rimpels. Zoals bijvoorbeeld
de nasolabialeplooi, de gemiddelde tot zware plooien
van de neus naar de mond
Het verzachten van wangen, kin, gezichtsomtrek
Marionetlijnen
Rimpels op de wangen
	Het verminderen van de bolling op de neus, het liften
van het puntje van de neus
Vormgeven van oorlellen

TOEPASSINGEN
Stylage kan ingezet worden bij de behandeling van:
Volume verlies in het gelaat, handen, hals & decolleté
Hydrateren van de huid
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Uw professionele identiteit met Vrest
Vanaf begin 2018 ondersteunen wij u als NVCG partner met de ontwikkeling
van uw professionele identiteit als cosmetisch arts. Wij zijn u van dienst
vanaf de opleiding tot cosmetisch arts met het opleidingsportfolio, met
een softwareapplicatie voor complicatieregistratie en bij uw herregistratie
waarbij u verplicht bent tot het regelmatig uitvoeren van een traject
gericht op Evaluatie Individueel Functioneren (EIF).

2

Door Pieter Lohuis, Vrest

Met het Vrest loopbaanportfolio bewijst en onderbouwt u uw ontwikkeling als medisch professional.
Onze stip aan de horizon is het portfolio meer laten zijn dan een drager van relevante informatie, vinkjes
en punten. Het portfolio ondersteunt bij de continue ontwikkeling van u, uw team, uw organisatie en de
gezondheidszorg als geheel. Zo vormt het een startpunt om uw leerweg uit te stippelen en biedt het een
structuur om met en van anderen te kunnen leren waarbij u tussentijds uw resultaten kunt laten zien.
EEN LOOPBAAN BEGINT BIJ OPLEIDEN
Het fundament van ieder medisch specialisme ligt bij de opleiding. Want zonder opleiding geen specialist.
Het opleidingsportfolio is daarbij een onmisbaar instrument dat de aios doelmatig ondersteunt in het verzamelen en presenteren van behaalde competenties, activiteiten en beoordelingen. Met het opleidingsportfolio kan de aios aantonen dat hij of zij goed op weg is cosmetisch arts te worden.
De aios kan tijdens zijn/haar opleiding ook congresdeelnames, certificeringen en publicaties registreren.
Ook biedt Vrest de mogelijkheid tot het registreren van cosmetische verrichtingen. Samen met u zoeken wij
graag naar oplossingen voor het koppelen van uw EPD. De uitgevoerde verrichtingen kunnen dan eventueel
automatisch in het Vrest portfolio worden geregistreerd. Kortom, alles wat de aios registreert en beheert
gebeurt centraal.
DE COMPLICATIEREGISTRATIE
De NVCG streeft naar doelmatige ontwikkeling van de kwaliteit van de cosmetisch arts.
Daar hoort een passende digitale infrastructuur bij voor het kunnen vastleggen van eventuele complicaties
die mogelijk in de praktijk kunnen voorkomen. We volgen hierbij, in nauw overleg met de NVCG, een route in
drie fasen:

1	
Op korte termijn: de cosmetisch arts registreert een complicatie in Vrest aan de hand van het voor u
bekende format. Deze informatie is op dat moment uitsluitend zichtbaar voor de cosmetisch arts zelf.

2	
Op middellange termijn: we onderzoeken of de door u uitgevoerde verrichtingen/klinische handelingen
automatisch vanuit het EPD naar uw persoonlijk portfolio kunnen worden gebracht. Dan kunt u die
verrichtingen waarbij een complicatie is opgetreden uitbreiden met relevante informatie. Dit maakt
uw persoonlijke data-analyse aanzienlijk eenvoudiger. Deze persoonlijke data is nog steeds uitsluitend
voor u toegankelijk.

3	
De stip aan de horizon: wanneer alle cosmetisch artsen in Vrest registreren, biedt dit de mogelijkheid
(anoniem) te kunnen benchmarken met collega’s in het land. Zo beschikt de NVCG over een sterke
kwaliteitsparameter.
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EVALUATIE INDIVIDUEEL FUNCTIONEREN (EIF)
Voor elk erkend medisch specialisme heeft de RGS vanaf 1 januari 2020 een nieuwe verplichting gesteld:
voor uw herregistratie moet u dan, naast voldoende bij- en nascholingsactiviteiten, aantonen dat u met
enige regelmaat uw persoonlijk functioneren hebt geëvalueerd, onder meer door uw omgeving daarin
te betrekken (360˚-feedback).
Voor de ziekenhuis gebonden medisch specialisten staat deze methodiek bekend als IFMS (Individueel
Functioneren Medisch Specialist). Voor uw vak wordt de term EIF gehanteerd: Evaluatie Individueel
Functioneren. Uw portfolio wordt de drager van het EIF-proces. Waar mogelijk introduceren we intervisie-elementen.
De primaire doelstelling van EIF (bron: www.demedischspecialist.nl) is continue verbetering van het
professioneel handelen om de kwaliteit van patiëntenzorg te borgen en waar mogelijk verder te verbeteren.
IFMS (EIF) komt feitelijk op het volgende neer:

Laat zien wat je doet;
Vraag aan anderen hoe je het doet;
Bespreek dit met een collega;
Kom met een persoonlijk ontwikkelplan.
UW PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN COMPETENTIEBEHEER
Het loopbaanportfolio is persoonsgebonden. U neemt uw loopbaanportfolio mee in het geval dat u uw
carrière voortzet binnen een andere organisatie. Alles voor uw ontwikkeling centraal op één plek,
mede door een koppeling met GAIA.
KLAAR VOOR DE TOEKOMST MET VREST
Het loopbaanportfolio ondersteunt u op gebied van competentieontwikkeling en maakt het registreren
van activiteiten, handelingen en ingrepen nog eenvoudiger, zeker als u de Vrest App voor uw tablet of
smartphone gebruikt. De komende tijd zal het loopbaanportfolio voor de cosmetisch arts organisch groeien
om op die manier zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk. Wij houden u op de hoogte!
Meer weten? Neem gerust contact op!

Pieter Lohuis
Account- & Projectmanager Vrest
plohuis@vrest.nl
06-24917392
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Prof. Dr. Benoit Hendrickx MD PhD
Plastic surgeon, UZ Brussel, Belgium

'Anatomie en de behandeling van
complexe periorbitale indicaties'
3

Door Galderma Benelux B.V.

Tijdens het NVCG symposium op 2 juni heeft Professor Dokter Benoit Hendrickx een voordracht gehouden
betreffende de anatomie en de behandeling van complexe periorbitale indicaties. Tijdens zijn presentatie
heeft hij de nadruk gelegd op de traangoten en de palpebromalar groove met onder andere de anatomie,
verouderingsverschijnselen, injectie-strategieën en productkeuze.
Periorbitale verouderingsverschijnselen zijn het dieper worden van de traangoten en verlies van projectie
bij het jukbeen. Dit heeft te maken met het volumeverlies door botresorptie en/of resorptie en verschuiving
van de vetcompartimenten.

35 JAAR

45 JAAR

55 JAAR

Bij het ouder worden
verzakt de malar fat pad
en is er ook sprake van botresorptie.
Hierdoor krijgt het orbitale vetweefsel
de kans om uit te zetten.
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De orbicularis oculi spier beweegt mee.
Dit proces veroorzaakt de palpebromalar groove
en de geaccentueerde traangoot.

PRODUCTKEUZE
Professor Dokter Benoit Hendrickx
maakt voornamelijk gebruik van een
viertal Restylane Filler-producten bij de
behandeling periorbitale indicaties. Dit zijn
de Restylane Refyne, Restylane, Restylane
Defyne en de Restylane Lyft. Het
productgebruik hangt af van de huid van de
patiënt en de toepassing/indicatie.

PRAKTIJKVOORBEELD
PERIORBITAAL VOLUME HERSTEL
MET RESTYLANE REFYNE

COMPLICATIES
De nachtmerrie van iedere injectable-arts: een vasculaire
complicatie. Het periorbitale gebied is voorzien van vele
arteriën. Zelden wordt de angulaire arterie geraakt
waardoor potentieel blindheid kan optreden. Om dit risico
te minimaliseren kan gebruik worden gemaakt van een
25G canule en van kleine hoeveelheden hyaluronzuur-filler.
Bij een vasculaire complicatie moeten grote hoeveelheden
hylase worden gebruikt.
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SYMPOSIUM

Door drs. Isabella Savic, cosmetisch arts

SYMPOSIUM MD CODES,
MET MAURICIO DE MAIO
Athene 2018
Zoals we allemaal gewend zijn van onze sponsoren
heeft het team van Allergan weer eens een fantastisch event georganiseerd. Vol verwachting en
enthousiasme ben ik op Schiphol enkele congres-gangers
tegengekomen op weg naar een leerzame en gezellige
ervaring in Athene. De eerste avond was
het nog vooral wat meer over elkaar te weten te komen
onder het genot van een hapje en een lekkere coctail of
glas wijn op een van de vele rooftop lounges met een
prachtige view op de Acropolis.
Lieve collegae, zonsondergang onder het genot van
een glas fantasierijk C2H5OH is echt een aanrader!
Maar dan dag 2...hier zijn we met z’n allen voor bij
elkaar gekomen, naar zeggen 550 man! Ons transport
richting het auditorium was al bijzonder vroeg geregeld,
en wij zouden niet lekker Nederlands zijn als we daar
niet een eigen mening over hadden en dus een uur later
dan gepland aankwamen en ons mengden in de drukte
tussen onze Europese collegae. Het event begon later
dan gepland dus hadden wij nog genoeg tijd voor wat
koffie, foto’s en observatiemomenten...
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Dr. Mauricio had nog niet al zijn nodige voorbereidingen
getroffen, waar wij gretig gebruik van hebben gemaakt
door nog een extra kopje koffie te nemen.
Toen de gong ons uiteindelijk naar binnen riep en we
allemaal ons plekje hadden gevonden begon de show! And
what a show it was! Buiten het feit dat onze gewaardeerde
Zuid-Amerikaanse collega een briljant plastisch chirurg en
esthetisch arts is, is die beste man ook nog eens een waar
entertainment talent! Natuurlijk in combinatie met licht,
special effects, muziek en power is het geheel omgetoverd
tot een spetterende (Hollywoodachtige) show! Leerzame
entertainment om het zo maar te noemen.
Dr. Mauricio geeft aan dat we allen naar een aantal zaken
streven in de 21e eeuw als het aankomt op esthetische
geneeskunde, te weten dat we er allemaal jonger uit
willen zien dan de biologische leeftijd, volgens Mauricio
ten minste 10 jaar jonger. Verder is de balans tussen het
boven en het onderste gedeelte van het gezicht heel
belangrijk. We moeten er op letten dat we niet alleen
een van de twee verjongen, maar aandacht besteden aan
beide zodat de balans behouden blijft.

Veroudering van het gezicht noemt hij de
‘accumulation of negative messages in the face’.
Dat is dus onze taak om te herstellen, zegt hij.
De volgorde die hij daarbij hanteert is:
1. The saggyness
2. Tiredness
3. Sadness

Hierbij maakt hij gebruik van een schema waarin
de patiënt kan aangeven van welke categorie hij
of zij af wil. Het belang van dit zit hem vooral in
de communicatie. Een van de meest interessante
uitgelichte punten is het belang van goede
communicatie, hetgeen we allemaal wel weten,
maar toch is het geen overbodige luxe het nog een
keer te noemen. Communicatie met de patiënt, reële
verwachtingen geven en vooral duidelijk zijn over het
feit dat de patiënt eigenlijk altijd onderschat hoeveel
product er nodig is om te voldoen aan zijn/haar
verwachtingspatroon.
Mauricio hanteert daarbij ook nog eens het voorbeeld
van de aantal graden van de hoek die het gezicht
maakt bij recht in de spiegel kijken. Mauricio legt uit:
Het gezicht 10 jaar jonger maken is het goedkoopst,
oftewel de kleinste hoeveelheid product is nodig als
de patiënt recht vooruit in de spiegel kijkt en het
gezicht in dat perspectief door ons verjongd wordt.
Duurder wordt het door het gezicht te draaien tot 45°
en natuurlijk het duurst is het, omdat er de meeste
mililiters gebruikt moeten worden, bij draaien van het
gezicht tot 90° omdat er andere injectietechnieken en
meerdere hoeveelheden fillers nodig zijn.

Daarbij is een prima tool de zogenaamde ‘Spoon’ foto. Hierbij wordt
aangetoond hoeveel 1,2,3 etc. ml Juvederm Voluma is ten opzichte
van een eetlepel.
Op deze manier visualiseer je jouw uitleg
naar de patiënt toe.
Ook al denk je het goed
te hebben uitgelegd
toch zien patiënten
de prijs die ze voor de
behandeling betalen
als een maatstaaf voor
resultaat, niet zo zeer
de hoeveelheid.
Hoe vaak hebben we allemaal niet klachten gehoord van ‘Voor dat en
dat bedrag verwacht ik wel dit en dit resultaat.’
Nadat we in de lunchpauze konden genieten van lange wachtrijen voor het
buffet, en helaas vlees dat niet altijd goed doorbakken was, werden we na
de afsluitende middagkoffie weer verwelkomd voor de live demonstratie.
16 mililiter! Dat was het voorbeeld van Mauricio de Maio die 2 patiënten live
heeft behandeld. 1 vrouwelijke en een mannelijke patiënt van begin 50.
Echt imposant was, voor mij althans, de kaak die hij bij de mannelijke patiënt
had omgetoverd van een inflatieve verouderde kaak en kin naar een jonge
stevige mannelijke kaak en kin. In combinatie met een temporale behandeling
gaf dit een zeer verjongend en verfrissend resultaat.
Bij de vrouwelijke patiënt was voor mij vooral de behandeling van
de slapen en de jukbeenderen wat me bij is gebleven. Helaas
vond ik bij de vrouwelijke patiënt dat de kaak iets te
prominent aanwezig leek na de behandeling.
Al met al was het na een heerlijke afsluiting
van de dag, wederom bovenop een
lounge uitkijkend naar de Acropolis,
uiteindelijk een zeer leerzame
en leuke reis geweest.
Bedankt Allergan en
Mauricio!

Isabella met Mauricio
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2018 AGENDA NVCG
Oktober

Training combinatie PDO/Hyaluronzuur

1 oktober

Den Haag

www.bo-medical.com

ZO Skin Health module 1

1 oktober

Veghel

www.jc-imp.nl

Masterclass Stylage

8 oktober

Ankeveen

www.bo-medical.com

ZO Skin Health module 3

8 oktober

Veghel

www.jc-imp.nl

SkinTech®Peelings AHA & TCA

9 oktober

Doorn

www.skintechpharmagroup.nl

PRP training Arthrex systeem

10 oktober

Amsterdam

www.cromapharmanederland.nl

ZO Skin Health module 2

15 oktober

Veghel

www.jc-imp.nl

RRS-Inject®Skinboosters Face│Eyes│Hair

16 oktober

Doorn

www.skintechpharmagroup.nl

ZO Skin Health module 4

22 oktober

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Skin Health module 5

23 oktober

Veghel

www.jc-imp.nl

Complicaties met Hyaluronzuur, How to Treat

29 oktober

Ankeveen

www.bo-medical.com

ZO Skin Health module 1

29 oktober

Veghel

www.jc-imp.nl

Advanced training, huidverbetering

30 oktober

Doorn

www.skintechpharmagroup.nl

ZO Skin Health Masterclass

31 oktober

Veghel

www.jc-imp.nl

PDO nieuwe draden: Anchor & Peako

3 november

IJsselstein

www.cromapharmanederland.nl

Training combinatie PDO/Hyaluronzuur

5 november

Den Haag

www.bo-medical.com

ZO Skin Health module 3

5 november

Veghel

www.jc-imp.nl

6 november

Peelingtechnieken TCA-Fenol

November

Doorn

www.skintechpharmagroup.nl

PDO nieuwe draden: Anchor & Peako

10 november

IJsselstein

www.cromapharmanederland.nl

SkinTech®Peelings AHA & TCA

12 november

Doorn

www.skintechpharmagroup.nl

ZO Skin Health module 2

12 november

Veghel

www.bo-medical.com

Bijzondere indicaties met Stylage

19 november

Ankeveen

www.bo-medical.com

Hands-on training toegepaste anatomie
19 november
voor injectable behandelingen		

Skillslab,
Erasmus MC Rotterdam

Shailindra@vanrosmalenkliniek.nl

ZO Skin Health module 4

19 november

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Skin Health module 5

20 november

Veghel

www.jc-imp.nl

Colorescience Workshop

22 november

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Skin Health module 1

26 november

Veghel

www.jc-imp.nl

Vinkeveen

www.nvcg.nl

ALV + Lustrumdiner +
internationaal NVCG Congres

December

2019

30 nov en 1 dec

ZO Skin Health module 3

3 december

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Skin Health module 2

10 december

Veghel

www.jc-imp.nl

RRS-Inject®Skinboosters Face│Eyes│Hair

11 december

Doorn

www.skintechpharmagroup.nl

ZO Skin Health module 4

17 december

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Skin Health module 5

18 december

Veghel

www.jc-imp.nl

12 maart

NH Jan Tabak Bussum

www.nvcg.nl

ALV + NVCG symposium

25 mei

NH Jan Tabak Bussum

www.nvcg.nl

ALV + nascholing NVCG

10 september

NH Jan Tabak Bussum

www.nvcg.nl

locatie volgt

www.nvcg.nl

ALV + nascholing NVCG

ALV + internationaal NVCG congres

29 en 30 november

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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4e NVCG CONGRES 2018
'OP DE KAART'

DATA
Vrijdag 30 november Algemene ledenvergadering en Lustrumfeest
		
en zaterdag 1 december 4e NVCG Congres
VOOR
Artsen en medisch specialisten die affiniteit hebben met de cosmetische geneeskunde
LOCATIE
Apollo hotel Vinkeveen, Groenlandsekade 1, 3645 BA Vinkeveen
Het 4e internationale NVCG congres is dit jaar speciaal omdat het 15-jarig jubileum van
de NVCG gevierd zal worden. Het congres zal geopend worden door drs. Peter Holland,
voorheen gynaecoloog, gerenommeerd zorgbestuurder, oud-voorzitter KNMG en
sinds 2017 voorzitter van het traject van de totstandkoming van het Kwaliteitskader
Cosmetische Geneeskunde bij het Zorginstituut Nederland.
De volgende nationale en internationale sprekers zullen hun expertise delen
over diverse aspecten binnen de cosmetische geneeskunde:
dr. Philippe Snozzi “Complication Management following procedures with HA Fillers”;
dr. Philippe Berros “Innovative treatment of dark circles by hyaluronic structure: Why stretching
the tear trough ligament?”; dr. Nimrod Friedman “Male vs Female treatment of the face
with Stylage Bi-Soft”; Allergan “Bodycontouring”; dr. Welf Prager “In the eye of the beholder Periorbital combination therapy”; drs. Tom van Eijk “Profhilo® een nieuwe vorm
van hyaluronzuur voor de behandeling van nieuwe indicaties”; dr. Ahmed Al-Qahtani “Growth
factors: harnessing healing power, from restoration to rejuvenation”; dr. Jeroen Stevens
“BioChirurgie: lipofilling, PRP, SVF en PRS: indicatie, techniek, resultaten, tips & tricks”;
Prof. Eddy van der Velden “Misschien is Dermatografie een optie?”; dr. Feriduni;
dr. Welf Prager “The scientific differences of hyaluronic acids and their clinical relevance”;
dr. Tahera Bhojani Lynch “Peri-Orbital Rejuvenation A New Approach with Toxin and Fillers”
Binnenkort kunt u zich inschrijven via de website van de NVCG.
HOOFDSPONSORS:
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