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Het huidige LOP is een goede basis voor ontwikkeling binnen ons
vakgebied. De NVCG heeft besloten om bijvoorbeeld draadliften,
dermatochirurgie en lipofilling van het gelaat niet in het LOP op te
nemen. Mits aantoonbaar bekwaam is de (cosmetisch) arts uiteraard
wel bevoegd voor deze verrichtingen.
Om cosmetisch artsen te helpen zich verder te ontwikkelen zal de
NVCG facultatieve opleidingsmodules gaan bieden. Deze modules hebben betrekking op nieuwe en meer geavanceerde behandeltechnieken
met Energy Based Devices als ook op enkele chirurgische verrichtingen.
Ook zijn er aspiraties om extra opleiding te bieden op het gebied van
healthy aging met aandacht voor voeding en andere exogene en
endoge invloeden op het verouderingsproces.
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1

INLEIDING

De niet-chirurgische cosmetische geneeskunde heeft de afgelopen jaren een enorme groei
doorgemaakt. Het gebruik van fillers is steeds meer geaccepteerd door het brede publiek
mede dankzij de verbetering van veiligheid van de fillerproducten en de behandeltechnieken.
Gelaatsverjonging en esthetische behandelingen met fillers zijn populair door de relatief lage
kosten en korte hersteltijd ten opzichte van chirurgische behandelingen.
Recent onderzoek toont aan dat in Nederland in 2016 naar schatting 138.496 fillerbehandelingen
zijn uitgevoerd waarbij berekend is dat 1:49 vrouwen en 1:305 mannen tussen 18-70 jaar een
behandeling met fillers heeft ondergaan.1 Volgens de data van de American Society of Aesthetic
Plastics Surgery (ASAPS) zijn er in de Verenigde Staten in 2017 meer dan 800.000 behandelingen
uitgevoerd met fillers. Dit is een stijging van 40% ten opzichte van het jaar 2012.2 Met de toename
van de vraag groeit ook het aanbod van fillerproducten. Wereldwijd zijn er meer dan 160 filler
producten op de markt.3
De belangrijkste indicatie voor de fillerbehandeling is het opvullen van rimpels en herstel van
volumeverlies door veroudering. Daarnaast worden fillers ook gebruikt voor volume vergrotende en
liftende behandelingen zoals augmentaties van jukbeenderen, kin, lippen, neus of behandelingen ter
correctie van asymmetrie. Ook elders in het lichaam worden fillers gebruikt voor het opvullen van
rimpels en herstel van volumeverlies.4
De NVCG beoogt met deze veldnorm duidelijkheid te scheppen over de eisen en voorwaarden
waaronder niet-lichaamseigen afbreekbare fillers kunnen worden gebruikt. Deze veldnorm
komt de kwaliteit van zorg ten goede. Veldnormen van de Nederlandse Vereniging Cosmetische
Geneeskunde (NVCG) berusten op brede consensus binnen de beroepsgroep. De veldnormen hebben
een protocollair karakter.
Deze veldnorm is zoveel mogelijk gebaseerd op gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek.
Relevante artikelen werden gezocht door het verrichten van systematische zoekacties in de
databases van PubMed. De geselecteerde artikelen zijn vervolgens door de werkgroep beoordeeld
op kwaliteit van het onderzoek en gegradeerd naar mate van bewijs (evidence). Daarbij is ruim
aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten. De risico’s die verbonden zijn aan deze ingrepen
zijn zo goed mogelijk in kaart gebracht.
Deze veldnorm heeft uitsluitend betrekking op het cosmetisch gebruik van niet-lichaamseigen,
afbreekbare fillers. Op grond van artikel 16a Besluit medische hulpmiddelen is het gebruik van
niet-afbreekbare fillers alleen toegestaan voor reconstructieve doeleinden. Lipofilling met behulp
van autoloog vet of het gebruik van niet-afbreekbare fillers vallen buiten deze veldnorm.
In het geval van nieuwe inzichten en ontwikkelingen zal de veldnorm daar waar nodig aangepast
worden. Deze Veldnorm is afgesloten op 1 april 2019.
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SOORTEN FILLERS

2

2.1

Hyaluronzuur (HA) producten

HA is een van nature voorkomend lineair polysacharide gevonden in de extracellulaire matrix van
bindweefsel, gewrichtsvloeistof en andere weefsels. HA is een belangrijke grondstof voor weefsels
in het menselijk lichaam, maar ook in alle andere
gewervelde dieren en zelfs prokaryote organismen
zoals bacteriën.1
HA is zeer hydrofiel: 1 gram HA kan tot 6 liter water
binden.6 Er is geen antigene specificiteit voor soorten of weefsels, daarom heeft HA een laag potentieel voor allergische reacties.
Natuurlijk voorkomend HA heeft in weefsels
een halfwaardetijd van slechts één tot twee
dagen, hetgeen vanzelfsprekend onvoldoende
is voor een effectieve dermale filler. Door middel
van cross-linking krijgt HA grotere, stabielere moleculen met een vergelijkbare bio-compatibiliteit,
waardoor HA transformeert tot een samenhangende gel.6
HA werd voor het eerst geïsoleerd en gezuiverd
in 1962 voor medische doelen en kreeg toestemming van de Food and Drug Administration (FDA)
voor oogheelkundig gebruik. Biomatrix ontwikkelde Hylaform als de eerste dermale filler op basis
van HA; dit product werd vrijgegeven in Europa in
1996.6 Tegenwoordig zijn er tientallen fillers op
basis van HA beschikbaar in Europa en zijn het de
meest gebruikte fillers voor behandeling van
rimpels en volumeherstel in het gezicht.7,8
Volgens de gegevens van de American Society

for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS) zijn er in
2017 meer dan 700.000 behandelingen met HA
fillers gedaan door plastisch chirurgen in de VS.
Daarmee zijn deze behandelingen na botuline
toxine de meest populaire niet-chirurgische
esthetische behandeling.9,10 Van alle dermale
fillers gebruikt in de VS groeit het aandeel van
HA fillers het hardst met 1,3 miljoen in 2017
(85% groei t.o.v. 2012).
Het effect van de fillers op basis van HA is in
theorie beperkt tot 4-18 maanden afhankelijk
van het type filler, de anatomische plaats van
behandeling en het individuele metabolisme.11
Hoewel HA fillers hetzelfde lijken, zijn de eigenschappen en productiemethoden verschillend.12
Kennis van de eigenschappen van de fillers,
zoals concentratie HA, mate van cross-linking
en hydrofiliteit, zijn essentieel voor een optimaal
cosmetisch resultaat.11,13
HA heeft een hoge effectiviteit en veiligheid.
Zo hebben HA fillers een tijdelijk effect met
relatief weinig lange-termijn bijwerkingen en
kan het product opgelost worden met het
enzym hyaluronidase (HYAL).14,15,16

Toepassingen HA Fillers
Zeer algemeen kan men de volgende aanwijzingen geven voor toepassing van HA fillers:

HA

INJECTIEDIEPTE

DOEL

Volumizerend HA

subcutaan t/m periostaal

volume herstel

Hoge elasticiteit HA
		

diep dermaal in dikke huid,
subcutaan t/m periostaal

contouren, plooien en
diepe rimpels

Lage elasticiteit HA

Intradermaal, subcutaan

fijne rimpels en hydratatie
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2.2

Biostimulatoire producten

Biostimulatoire producten vallen in deze veldnorm
ook onder de definitie van afbreekbare, niet
lichaamseigen fillers. Sommige biostimulatoire
producten hebben een fillercomponent die relatief
snel afbreekt (enkele maanden) naast de component met biostimulatoire eigenschappen.
Bij biostimulatoire producten ontstaat het gewenste effect met een vertraging van enkele
weken tot maanden door het activeren van
fibroblasten en het stimuleren van de collageenproductie en bij sommige producten ook elastine
en hyaluronzuur. Het is voor de cosmetisch arts
aantrekkelijk om te kiezen voor een biostimulatoir
product gezien de positieve effecten op de
kwaliteit van de huid en vanwege het feit dat het
lichaamseigen collageen het uiteindelijke volume
zal geven en lang resultaat geeft in vergelijking
met HA producten.

Poly-L-Lactic-Acid (PLLA)
PLLA is een biologisch afbreekbaar synthetisch
polymelkzuur dat geproduceerd wordt in een
carboxymethyl cellulose poeder dat moet worden
opgelost in steriel water. Na injectie ontstaat een
lokale ontstekingsreactie waarbij fibroblasten gestimuleerd worden om nieuw collageen aan te maken.
Deze collageensynthese leidt op termijn tot een
stevigere, vollere en elastischere huid en subcutaan
weefsel.17 PLLA is onder andere geregistreerd
voor HIV-cliënten met lipoatrofie die HAARTtherapie gebruiken en wordt in Nederland sinds
begin 2008 vergoed voor graad 3 en 4 lipoatrofie.

Injectietechnieken
Fig 1

Serial puncture

Fanning

Depot technique

Strikt genomen is PLLA geen filler aangezien
de gewenste effecten pas na 15-20 weken zichtbaar worden (geadviseerd wordt 3-4 behandelingen met minimaal 5 weken tussen elke behandeling). Ten opzichte van traditionele fillers heeft
PLLA een langere werkingsduur met een cliënttevredenheid van ±60% drie jaar na de behandeling.18
Voor correct gebruik van PLLA dient reconstitutie plaats te vinden met water voor injectie
(zonder NaCl) en dient de bereidingsinstructie van
het betreffende product te worden aangehouden.
PLLA is geschikt voor injectie in de hypodermis
tot en met het periost middels bolus-, threading,
tunneling, of een cross-hatch techniek (figuur 1).
Om een gelijkmatige distributie van het product
te bewerkstelligen wordt geadviseerd om direct
na de behandeling stevig te masseren en de cliënt
te instrueren om zelf het behandelde gebied enkele
keren per dag te masseren gedurende eerste dagen
na de behandeling.19 Adequate kennis van het
werkingsmechanisme, correcte verdunning en
gebruik van de juiste techniek zijn essentieel om
bijwerkingen te voorkomen.20 (figuur 2)
Bij het corrigeren van overcorrecties zal het
collageen moeten worden opgelost. Indien een
expectatief beleid niet gewenst is, kan met
intralesionale steroïden geïnjecteerd worden.
Granulomen die door PLLA worden veroorzaakt
kunnen met intralesionale corticosteroïden
worden behandeld.74

Belangrijke punten PLLA toepassing
Linear threading

Cross-hatching

Fig 2

PLLA
Periostale injectie

Volume herstel.

Subcutane injectie
		

Volumeherstel en
huidverbetering.

Reconstitutie
		
		

Minimaal 4 uur tevoren
(48 uur ideaal), alternatief:
Sonication.20

Nazorg
		
		

Massage van behandelde
gebieden (dagelijks gedurende
minimaal 2 weken).

Tower technique

MEI 2019

Cg MAGAZINE

13

NVCG Veldnorm voor Cosmetisch gebruik van niet-lichaamseigen, afbreekbare fillers

CaHA (calcium hydroxylapatiet)

PCL (polycaprolactone)

CaHA is sinds 2003 op de markt en bestaat uit calcium hydroxylapatiet microsferen met een variabele
diameter (±25-45 μm) die verwerkt zijn in een zachte
carboxy methyl cellulose (CMC) gelmatrix.21
De oplosbare gelmatrix verdeelt de microsferen gelijkmatig en leidt tot een 1:1 volumetrische correctie.
In het behandelde gebied zorgen de CaHA microsferen voor neocollagenese, elastogenese, angiogenese en proliferatie van fibroblasten.22,23 CaHA
kan ter bevordering van analgesie verdund worden
met een anestheticum en kan middels een naald,
of canule subdermaal/supraperiostaal geïnjecteerd
worden d.m.v. bolus, linear threading, fanning of een
cross-hatching techniek (figuur 3).24
Studies hebben aangetoond dat de effecten van
neocollagenese binnen vier weken zichtbaar zijn en
gedurende ten minste 12 maanden aanhouden, de
effecten op de huid vaak 18-24 maanden.25
CaHA heeft als biostimulator een langdurig effect
met beschreven verbetering van rimpels/plooien tot
40% na 30 maanden.26
CaHA heeft het minste risico op granuloomvorming
van alle onderzochte fillers op de markt.24
Door CaHA te verdunnen of zelfs te hyperdilueren
kan het oppervlakkig worden toegepast waarbij het
volume-effect vermindert en het kwaliteit verbeterende huideffect overblijft. Alhoewel CaHA in
Nederland een registratie heeft voor behandeling
van weke delen van het gelaat, wordt CaHA veel
toegepast in diverse lichaamsgebieden ter verbetering van de huid.27

PCL is samengesteld uit oplosbare polycaprolactone microsferen met een variabele diameter
(±25-50 μm) die verwerkt zijn in een cellulose
gelmatrix.30 PCL wordt door hydrolyse van de
esterverbindingen door het lichaam afgebroken
tot koolstofdioxide en water.31 Net zoals CaHA en
PLLA, brengt PCL een inflammatieproces teweeg
dat onder andere leidt tot neocollagenese. Na 6-8
weken wordt de gelmatrix door macrofagen geresorbeerd, waarna de PCL-microsferen overblijven
en een langdurige stimulatie blijven geven.32
De werkingsduur van PCL ligt bij sommige producten hoger dan bij andere biostimulatoren, met
verwachte effecten van twee tot wel vier jaar.33
PCL kan in het gezicht subdermaal of supraperiostaal met een naald of canule geïnjecteerd d.m.v.
bolus, linear threading, fanning of een cross-hatching techniek (figuur 4).33
Om de drukgradiënt op te bouwen wordt geadviseerd om kleine hoeveelheden te injecteren
(<0,2 ml). Na de behandeling dient het behandelde
gebied gemasseerd te worden voor een homogene distributie van de PCL microsferen. Vanwege
het relatief sterke neocollagenese-effect, wordt
overcorrectie afgeraden. Contra-indicaties voor
behandeling met PCL zijn auto-immuunziekten,
zwangerschap, borstvoeding, gebruik van hoge
dosis steroïden, ongecontroleerde diabetes, metabool syndroom, infectie in het behandelde gebied
(e.g. actieve herpes infectie) en coagulatiestoornissen.33 Over de behandeling van late inflammatoire
reacties is nog geen data gepubliceerd.

Bij het corrigeren van overcorrecties en noduli kan
over het algemeen worden volstaan met redistributie
(massage, al of niet voorafgegaan door injectie met
fysiologisch zout of steriel water).28
Een mogelijk oplosmiddel dat nog in experimenteel
stadium is, is natriumthiosulfaat (STS).29
Fig 3

Fig 4

CAHA

PCL

Periostale injectie
		

Volume herstel (onverdunde of
minimaal verdunde CaHA).

Periostale injectie	Volume herstel (onverdunde of
		
minimaal verdunde PCL).

Subcutane injectie	Contouren, diepe rimpels en plooien
(onverdund of minimaal verdund CaHA),
huidverbetering (verdund of
		
hypergedilueerd CaHA).

Subcutane injectie	Contouren, diepe rimpels en plooien
(onverdund of minimaal verdund PCL).

Intradermale injectie	Huidverbetering (verdund of hypergedilueerd CaHA), plooien en diepe
rimpels (verdund CaHA).

Reconstitutie	NVT of direct voorafgaand aan de
behandeling.

Reconstitutie	NVT of direct voorafgaand aan de
behandeling.
		Hyperdilutie met fysiologisch zout en
eventueel lage dosering lidocaïne.
Nazorg	Massage niet nodig behalve bij
		
palpabele deposities.

14

Cg MAGAZINE

MEI 2019

Intradermale injectie

Plooien en diepe rimpels.

Nazorg	Massage niet nodig behalve bij
		
palpabele deposities.

3

INDICATIES

3.1 Gezichtsindicaties
Bovenste 1/3

Onderste 1/3

Indicaties voor filler behandelingen in het
bovenste 1/3 deel van het gelaat zijn:
Glabella lijnen
Voorhoofd, zowel mediaal als lateraal, dermaal en diep
Superieure orbitale groeve
Temporale depressie, overgang van het voorhoofd
en processus zygomaticus
Verbeteren van de positie van de wenkbrauw
Verminderen van de scherpte van de
cresta temporalis
	Verbeteren van de huidkwaliteit van het
bovenste 1/3 deel van het gelaat

Indicaties voor filler behandelingen in het
onderste 1/3 deel van het gelaat zijn:
	Lippen, philtrum, orale commissuren
	Kin
	Jowls
	Marionette lijnen
	Prejowl sulcus (anterieure kaaklijn)
	Mental crease (horizontale kinrimpel)
	Periorale rimpels
	Kaaklijn
	Verbeteren van de huidkwaliteit van het onderste
1/3 deel

Middelste 1/3
Indicaties voor fillerbehandelingen in het
middelste 1/3 deel van het gelaat zijn:
	Traangoot (tear trough), periorbitale depressie in de
mediale eenderde onder het oog
	Kraaienpootjes
	Nasojugale groeve
	Palpebromalaire groeve
	Midface fold
	Nasolabiale groeve
	Wangen
	Preauriculaire rimpels en diepte
	Neus
	Oorlellen
	Repositie van gezakte weke delen (filler facelift)
	Verbeteren van de huidkwaliteit van het middelste 1/3
deel van het gelaat
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3.2 Hals en decolleté
Indicaties voor filler behandelingen van de hals
en decolleté zijn:
Horizontale halslijnen
Decolleté rimpels
	Verbeteren van de huidkwaliteit van de hals en decolleté

3.3 Lichaam
Indicaties voor filler behandelingen van het
lichaam zijn:
	Contour correcties
	Verbeteren van de huidkwaliteit van het lichaam
	Striae
	Cellulite

CONTRA-INDICATIES

4.1 Absolute contra-indicaties
Body dismorfic disorder of een vermoeden daarvan
	Bekende allergie voor een van de bestanddelen
van het fillermateriaal
	Leeftijd onder de 18 jaar
	Irreëel verwachtingspatroon
	Zwangerschap
	Het geven van borstvoeding
	Actieve huidaandoeningen, (vermoeden van)
maligniteit of infectie in het te behandelen gebied
	Eventuele contra-indicaties zoals genoemd in de
bijsluiter van het betreffende product.

4.2 Relatieve contra-indicaties
Auto-immuunziekten
Gebruik van immunosuppressieve medicatie
Infectie in de omgeving van het te behandelen gebied
Gebieden waar eerder permanente fillers zijn gebruikt
Maligniteiten in de omgeving van het te behandelen gebied
Actieve huidaandoeningen in de omgeving van het te 		
behandelen gebied
Injectie in fibrotisch weefsel
Indien de cosmetisch arts van mening is dat de fillerbehandeling ondanks de relatieve contra-indicatie mogelijk
en gewenst is, dan bespreekt hij de overwegingen en de
risico’s met de cliënt en documenteert hij de overwegingen
en risico’s in het medisch dossier.
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KWALIFICATIES VAN DE COSMETISCH ARTS

Het verantwoord uit kunnen voeren van filler behandelingen vereist van de cosmetisch arts de volgende
specificaties:
	De cosmetisch arts is een BIG geregistreerd arts.
	De cosmetisch arts heeft kennis van en ervaring met
het gebruik van verschillende soorten fillers, en de
daarbij behorende indicaties en contra-indicaties.
	De cosmetisch arts heeft gedegen kennis van huidaandoeningen, waaronder maligniteiten.
	De cosmetisch arts heeft naast kennis van fillers ook
aantoonbaar kennis van en ervaring met het gebruik
van botuline toxine, cosmetische dermatologie (e.g.
peelings), laser, lichttherapie, energy-based devices
en cosmetische chirurgie om de cliënt goed te adviseren over eventuele alternatieven.
	De cosmetisch arts is getraind in en op de hoogte
van de (nieuwe) injectietechnieken.

6

	De cosmetisch arts heeft gedegen kennis van de
	anatomie, indicaties, differentiaal diagnose en
alternatieve behandelingen.
	De cosmetisch arts is bekwaam in het plaatsen en
gebruik van fillers in het te behandelen gebied.
	De cosmetisch arts kent de mogelijke complicaties
van gekozen filler en de behandeling ervan
	De cosmetisch arts heeft kennis van permanente fillers.
	De cosmetisch arts heeft kennis van de mogelijkheden
van de anesthesie middels topische crèmes, lokale
anesthesie middels injecties of zenuwblokkades.
Artsen die de tweejarige NVCG opleiding tot cosmetisch arts hebben afgerond, voldoen aan deze kwalificaties.

INFORMATIEVOORZIENING AAN DE CLIËNT

De cosmetisch arts die de behandeling zal uitvoeren, is
verantwoordelijk voor de juiste informatievoorziening.
Voorafgaand aan de behandeling zal de cosmetisch
arts de cliënt spreken en onderzoeken. De cosmetisch
arts zal de wensen van de cliënt in kaart brengen en
bespreken of de wensen van de cliënt gerealiseerd
kunnen worden. De cosmetisch arts beantwoordt de
vragen van de cliënt. De cosmetisch arts informeert
de cliënt over de volgende zaken:
	Mogelijkheid en beperkingen van de behandeling
(e.g. werkingsduur, bijwerkingen, downtime etc.)
	Procedure
	Complicaties in vorm en frequentie
	Voor- en nazorg maatregelen
	Kosten
	Het te verwachten resultaat
	Mogelijke alternatieve behandelingen
	De kwaliteit van de zorg van de kliniek en
de cosmetisch arts
	De ervaringen van cliënten met de behandeling
	De bewezen werkzaamheid
	Aanwezigheid privacy- en klachtenreglement
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Tijdens het onderzoek verkrijgt de cosmetisch arts
informatie over:
● Medicijngebruik
● Algehele gezondheidstoestand
● Aanwezigheid van of eerder malar oedeem indien relevant
● Allergische reacties (bijvoorbeeld latex, wespen, bijen)
● Eerdere ingrepen in het te behandelen gebied
● Specifieke esthetische problemen
● Noodzakelijkheid van verder (bloed)onderzoek
De cosmetisch arts verstrekt aan het eind van het
consult schriftelijke informatie aan de cliënt en laat
de cliënt een toestemmingsformulier ondertekenen.
De cosmetisch arts slaat het toestemmingsformulier
op in zijn dossier.
Behandelingen met afbreekbare fillers hebben te
gelden als reversibele of niet-permanente behandelingen.
Dit betekent dat de behandeling direct na het consult
mag plaatsvinden. De cosmetisch arts vergewist zich
er wel van dat de cliënt een weloverwogen besluit
heeft kunnen nemen.

7

DE BEHANDELING

Het doel van behandeling met fillers is verbetering van het gezicht door rimpelopvulling, contourverbetering
en volume toename. Voordat de behandeling kan plaatsvinden dient een aantal stappen te worden doorlopen.
Het doel is cosmetisch, maar heeft daarbij veelal een positief effect op de lichamelijke, geestelijke of
sociale gezondheid.

Voorbereiding:
	De cliënt dient duidelijk te worden ingelicht over
het te verwachten resultaat, de procedures zelf,
de nazorg en de mogelijke complicaties.
	Een informed consent dient te worden ondertekend
voor de behandeling.
	Goede preoperatieve foto’s dienen te worden gemaakt.
	Gebruik adequate infectie preventieve maatregelen.
	De behandeling dient bij voorkeur te gebeuren in
(half)zittende houding.
	Na de behandeling dient exact de behandelde
gebieden en het gebruikte materiaal te worden
gedocumenteerd, evenals de lotnummers.

Benodigdheden:
	Schoon werkveld
	Lokaal anestheticum (indien geïndiceerd) met
bijbehorende spuit/naald
	Desinfectans: bijvoorbeeld chloorhexidine 0,5%
of alcohol 70%
	Onsteriele gazen
	Niet steriele handschoenen
	De te gebruiken filler met de daarbij behorende
naald(en) en/of canule(s)

Nazorg:
	Cliënt informeren over mogelijke zwelling, etc.
	Nadat eventuele resten bloed van de insteek	openingen verwijderd zijn en er geen actief
bloedende plekjes zijn, kan de cliënt naar huis.
	Het gebruik van koeling op het behandelde gebied
kan geadviseerd worden om zwelling tegen te gaan.
	Plan een eventuele controle afspraak of een
vervolg behandelingsafspraak.
	Geef een injectables paspoort mee met daarin
de stickers van de lotnummers van de gebruikte
producten.
	Wijs de cliënt op de 24-uurs bereikbaarheid van
de kliniek/praktijk in geval van ongerustheid
of complicaties.
	Indien er een complicatie optreedt, registreer die
dan in de online VREST Complicatieregistratie
	De cosmetisch arts geeft een brief aan de huisarts
mee aan de cliënt met daarin informatie over de behandeling en de bereikbaarheid van de kliniek
	Indien de behandeling een gecompliceerd beloop
kent, informeert de cosmetisch arts de huisarts
indien de cliënt hier geen bezwaar tegen heeft

Voorbereiding behandeling:
	Zo nodig Herpes Simplex profylaxe (zie paragraaf 15.7)
	Desinfecteer de handen.
	Trek niet steriele handschoenen aan.
	Kies de filler met de juiste eigenschappen voor de
te behandelen indicatie.
	Open de verpakking van de filler.
	Verwijder afsluitdopje en bevestig de bijgeleverde
naald/canule.

Behandeling:
	Plaats de cliënt in (half)zittende houding in de
behandelstoel.
	Hygiëne protocol: verwijder make-up en maak
	het te behandelen gebied schoon met desinfectans
en onsteriel gaas.
	Pas indien geïndiceerd lokale verdoving toe of
verdovende crème.
	Injecteer de filler met een bijpassende injectietechniek
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BEHANDELRUIMTE

De ruimte waar fillerbehandelingen worden uitgevoerd dient te voldoen aan de richtlijnen die gelden
voor minder risicovolle cosmetische behandelingen.
Fillerbehandelingen vereisen geen bijzondere luchtreinheidsgraad en kunnen dus in een behandelruimte
plaatsvinden. De NVCG heeft voor deze categorie
medische behandelingen richtlijnen opgesteld in
de “Veldnorm minimum vereisten voor de faciliteit
en omstandigheden voor cosmetisch artsen”. 34
In deze veldnorm adviseert de NVCG volgens het
normkader betreffende de minimum vereisten van

9

de instelling, de werknemers/artsen en de organisatie
van de zorg. Bij het uitvoeren van een fillerbehandeling dient de behandelend arts zich ervan te vergewissen dat de ruimte aan de gestelde eisen voldoet en
dat de overige omstandigheden conform de richtlijnen
van de veldnorm zijn ingericht.
Voor meer informatie over de algemene bepalingen,
de minimale vereisten voor debehandelruimte, hygiëne
protocollen en richtlijnen voor noodsituaties, wordt
verwezen naar de veldnorm op de website van de
NVCG.34

HET NORMALE HERSTELPROCES

Bij een fillerbehandeling ontstaat een inherent trauma
van de weke delen hetgeen gevolgd wordt door een
herstelproces. Bij dit fysiologische proces kan een variatie van symptomen ontstaan (e.g. erytheem, oedeem,
ecchymosis, pijn).
Direct na injectie is erytheem normaal. Wanneer
erytheem langer dan enkele dagen aanhoudt kan er
sprake zijn van een overgevoeligheid of neovascularisatie (zie paragraaf neovascularisatie en chronisch
erytheem). De mate van oedeemvorming is afhankelijk
van het geïnjecteerde product, het geïnjecteerde
volume en de techniek. Postinjectie oedeem is in de
meeste gevallen zelflimiterend binnen een week.
Beschadiging van bloedvaten kan leiden tot ecchymosis die ca. één tot twee weken aanhoudt.35,36
Ecchymosis wordt het meest frequent gezien in de
dermis en de directe subdermale niveaus bij fanning en
threading technieken met een scherpe naald. Ecchymosis kan beperkt worden met een supraperiostale
depot techniek. Combinatiebehandeling met epinefrine/adrenaline kan ecchymosis beperken door vasoconstrictie en inhibitie van eosinofielen die een belangrijke
rol spelen in vorming van ecchymosis.
Door te werken met een stompe canule van 25G of
dikker, een zo klein mogelijke gauge naald, langzame
injectietechniek en het limiteren van injectiepunten,
kan ecchymosis beperkt worden. Het tijdelijk staken
van bloed verdunnende supplementen/medicatie (e.g.
aspirine, warfarine, dipyridamol, clopidogrel, NSAID’s,
visolie, vitamine E supplementen, St. Janskruid, ginkgo
bilboa, ginseng, etc.) dient te worden overwogen en
eventueel besproken met de voorschrijvend arts.3,37
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Oedeem en erytheem kunnen worden behandeld
met koude kompressen, eventueel i.c.m. anti-inflammatoire medicatie in ernstigere gevallen. Ecchymosis
kan worden behandeld met koude kompressen na de
behandeling. Adviseer cliënten gedurende de eerste
24 uur rustig aan te doen om oedeem en grote bloeddrukstijgingen (e.g. sport) te voorkomen. Daarnaast
adviseren uit de zon te blijven zolang de ecchymosis
aanhoudt. Residuele erytrocyten kunnen een langdurige verkleuring in de huid achterlaten. Lasers met een
golflengte die specifiek geabsorbeerd wordt door het
hemoglobine in de erytrocyten (e.g. pulsed dye light,
KTP) kunnen verkleuringen effectief behandelen. 3,37
Na een fillerbehandeling wordt de cliënt geadviseerd
om sauna, lichamelijke beweging en sport te beperken
gedurende de eerste 24 uur om de kans op oedeem en
ecchymosis te verkleinen.38

VOORKOMEN VAN COMPLICATIES

10

10.1

Inleiding

Hoewel fillerbehandeling minimaal invasief zijn met
een gunstig veiligheidsprofiel, kunnen er milde tot
ernstige complicaties optreden. Op het complicatiespreekuur van het Erasmus MC in Rotterdam zijn er
in de periode 2011-2016 in totaal 401 complicaties
van cosmetische behandelingen met fillers gerapporteerd waarvan 98 in 2016. Van de gepresenteerde
casuïstiek was 14% HA-gerelateerd en 5% biostimulator-gerelateerd.39 Uitgaande van een gemiddelde
95% onderrapportage van bijwerkingen uit andere
medische sectoren40, kan worden beargumenteerd
dat het landelijke aantal complicaties in 2016 in
werkelijkheid hoger lag (274 en 98 voor HA-, en biostimulatoir-gerelateerde complicaties respectievelijk).
Over het aantal ernstige complicaties ten gevolge van
fillerbehandelingen in Nederland (e.g. blindheid) zijn
nog geen officiële cijfers beschikbaar. Wel is in 2016
uit 138.496 behandelingen één geval van blindheid
gerapporteerd (p=0,0007%).41

Differentiaal diagnostische weergave van complicaties met klinische symptomen (y-as) uitgezet tegen tijdstip van
presentatie (x-as). Kleur gradiënt geeft toe- en afnemende waarschijnlijkheid van de diagnose met tijdsverloop weer.
Tijd (dagen na behandeling)
0

3

7

14

30

90

360

720

Normaal beloop (§9)

Erytheem

Directe (type I) immuunrespons (§15.1)
Herhaalde expositie (§15.2)
Chronische lokale immuun respons (§15.9)

Vertraagde (type IV) immuunrespons (§15.2)
Infectieus (§15.7)

Neovascularisatie (§15.4)

Lokale zwelling / Oedeem

Normaal beloop (§9)
Directe (type I) immuunrespons (§15.1)
Non-inflammatoire nodus/nodulus (§15.8)
Malar oedeem (§15.3)
Herhaalde expositie (§15.2)
Chronische lokale immuun respons (§15.9)

Vertraagde (type IV) immuunrespons (§15.2)
Infectieus (§15.7)
Normaal beloop (§9)
Vasculaire obstructie (§15.11)

Pijn

Neuropathie (§15.10)
Directe (type I) immuunrespons (§15.1)
Herhaalde expositie (§15.2)
Chronische lokale immuun respons (§15.9)

Vertraagde (type IV) immuunrespons (§15.2)
Infectieus (§15.7)

Dyschromie

Ecchymosis (§ 9)
Tyndall effect (§ 15.6)
Vasculaire obstructie (§15.11)
Hyperpigmentatie (§15.5)
Vasculaire obstructie (§15.11)

Necrose

Fig 5

Korte termijn complicaties zoals pijn, zwelling en
overgevoeligheidsreacties ontstaan direct of enkele
dagen na de behandeling en verdwijnen over het algemeen binnen enkele dagen, soms binnen enkele weken.
Een serieuze korte termijn complicatie is necrose die
direct of binnen enkele dagen na de behandeling ontstaat ten gevolge van vasculaire schade of obstructie.
Vertraagde complicaties zoals infectie, langdurige pijnklachten, zichtbaar/voelbaar fillermateriaal, inflammatoire reacties, granuloomvorming en ulceratie kunnen
2-12 maanden na een behandeling ontstaan. Late
complicaties zoals chronische inflammatie, vertraagde
overgevoeligheidsreacties bij herhaalde behandeling,
langdurige zwelling of roodheid, migratie- en accumulatie van filler, en vorming van noduli kunnen na enkele
jaren ontstaan, of tot enkele jaren na de behandeling
aanhouden.42 In het onderstaande diagram staan de
mogelijke complicaties uitgezet tegen klinische symptomen en het tijdstip van presentatie.

Infectieus (§15.7)
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10.2

Monitoring van de cliënt

Door de cliënt tijdens de behandeling continu te
monitoren kan op basis van klinische ervaring een
inschatting gemaakt worden van het beloop van de
behandeling. Complicaties kunnen een atypisch beloop
hebben en perioperatief gemaskeerd worden door
anesthesie.38 Cliënten moeten gedurende een half uur
gemonitord worden bij twijfel over een normaal perioperatief beloop. In het medisch dossier wordt vermeld
of een cliënt zekerheidshalve is gemonitord en wat de
overwegingen zijn om de monitoring te stoppen.

10.3 Anatomische kennis
Sommige anatomische gebieden staan bekend om
een verhoogd risico op complicaties (glabella, neus,
perioraal, periorbitaal, slapen, voorhoofd). Parate
anatomische kennis van de aftakkingen van de a.
carotis interna en a. carotis externa en de bijhorende
anastomosen in het gezicht, is van cruciaal belang voor
een veilige behandeling.38,43-47 De cosmetisch arts
dient zich te realiseren dat er sprake is van natuurlijke
anatomische variatie waarbij anatomische kennis een
vals gevoel van veiligheid kan geven. Anatomie verschilt per geslacht, per individu, per gezichtshelft en
etnische achtergrond.48

10.4 Anamnese & Voorgeschiedenis
Goede cliëntselectie en het analyseren van relatieveen absolute contra-indicaties is van cruciaal belang
voor de veiligheid en de uitkomst van de behandeling.
Bijzondere aandacht is vereist voor eerdere (cosmetische) operaties, eerdere injectables behandelingen
(welke soorten), verhoogde bloedingsneiging, allergieën, immuun gecompromitteerde status en eerdere
infecties.38,35 Het is van groot belang dat de cosmetisch arts gedegen kennis heeft van diverse permanente fillers (ook al zijn deze niet meer op de markt)
en de diverse injecteerbare producten die cliënten in
het weefsel kunnen hebben. Indien het wenselijk is om
immuun modulerende, bloed verdunnende of andere
medicatie te stoppen voorafgaand aan de behandeling,
dan dient dit te gebeuren in overleg met de behandelend arts.38

10.5 Complicatie management toolkit
Tijdens fillerbehandelingen dient te allen tijde de
onderstaande medicatieset aanwezig te zijn:49
1

HYAL: minimaal 600U (zie paragraaf 10.4)

2

Adrenaline voor i.v., i.m., s.c. injectie

3

Corticosteroïden voor injectie

4 Kweekset (microbiologisch onderzoek)
5

Antihistaminica voor injectie

6 Warme kompressen
7 Aspirine 500 mg tabletten
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overige omstandigheden conform de richtlijnen van
de veldnorm zijn ingericht. Voor meer informatie
over de algemene bepalingen, de minimale vereisten
voor de behandelruimte, hygiëne protocollen en
richtlijnen voor noodsituaties, wordt verwezen naar
de veldnorm op de website van de NVCG. 34

Hyaluronidase (HYAL)
HYAL is een mucolytisch enzym (endoglycosidase)
dat zowel natuurlijk- als gecrosslinkte HA fillers depolymeriseert.48,50 Doordat de huid zelf HA produceert, is het effect van HYAL op het lichaamseigen
HA van tijdelijke aard. Na injectie bevordert HYAL
diffusie in het weefsel en verhoogt het de vasculaire
permeabiliteit.
HYAL kan effectief worden gebruikt om gevallen
van overcorrectie of misplaatsing van HA te behandelen. In het geval van klinische symptomen
die suspect zijn voor infectie is het gebruik van
HYAL gecontra-indiceerd tenzij behandeling met
antibiotica reeds gestart is.38 Injectie van HYAL in
geïnfecteerd weefsel kan verdere verspreiding van
infectie geven vanwege een katalyserende werking
op het HYAL dat door bacteriën (e.g. stafylokokken,
streptokokken, anaeroben) zelf geproduceerd wordt
waardoor verdere verspreiding en afbraak van HA
ontstaat.50
Vooraf aan het gebruik van HYAL dient te worden
nagegaan of de cliënt medicijnen gebruikt met
een antagonistisch effect (e.g. anti-inflammatoire
medicijnen, antihistamines, heparine, vitamine C).16
De werkzaamheid van het enzym is afhankelijk van
de pH van het oplosmiddel (e.g. zoutoplossing, lokaal
anestheticum) en moet worden gecontroleerd vooraf aan reconstitutie.50
De dosering die gebruikt wordt voor het oplossen
van HA is afhankelijk van de rheologie van de filler
(e.g. biochemische samenstelling, mate van crosslinking), de concentratie HA in de filler, de hoeveelheid
die opgelost moet worden en het therapeutische
doel (e.g. correctie noduli vs. reperfusie vasculaire
obstructie).
Bij granulaire fillers (e.g. Restylane) kan HYAL de
partikels van zwaar gecrosslinkte fillers makkelijk
omringen en oplossen, terwijl bij monofasische fillers
(e.g. Juvederm) alleen de buitenlaag in contact komt
met het enzym waardoor afbraak vele malen langer
duurt.50 Fillers met grotere concentratie HA en
grotere mate van crosslinking hebben een grotere
weerstand tegen afbraak door HYAL.51 Cliënten
met een wespen- of bijenallergie hebben een verhoogde kans op allergie door sensitisatie op HYAL
uit het insectengif.52

Enkele regels voor gebruik van HYAL
(indien geen sprake van vasculaire obstructie):
	Dosering per volume filler: 30U HYAL kan
±0,1 ml HA oplossen van de meeste producten.53
	Dosering per oppervlakte: Gebied van <2.5 mm:
10-20U; 2,5-1 cm: 20-80U, herhaalde injecties
indien nodig.38
	Dosering per gebied: Perioraal/neus: 15-30U,
periorbitaal 30U, infra-orbitaal 10-15U,
onderste ooglid 1.5U.52
Behandeling van intra-arteriële embolisering: meerdere malen per dag hoge dosering in alle gebieden
die aangedaan zijn en de plaats van injectie.

Farmacokinetiek en dosering HYAL
De concentratie HYAL is na injectie onderhevig
aan verdunning en afbraak (e.g. deactivatie door
lichaamseigen anti-HYAL factoren, verdunning door
lekkend serum, diffusie door weefsel en vaatwanden, weg van de plaats van obstructie) met een
halveringstijd van ± 3,2 minuten in humaan serum.54
Corrigerende voor de afname van de HYAL concentratie kan een tijdframe geschat worden waarbinnen
de HYAL concentratie boven de therapeutische
ondergrens is.
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De capaciteit van weefsel om hypoxie te weerstaan verschilt per weefsel-type. Bij sensitief
neurosensorisch weefsel dient reperfusie binnen
90 minuten hersteld te zijn om permanente schade
te voorkomen. Bij vasculaire obstructie van de huid
treedt onherstelbare schade op na 4 uur waarbij
HYAL geen therapeutische waarde meer heeft na
24 uur.37
Aangezien de locatie van de obstructie veelal
niet exact te bepalen is, wordt aanbevolen om het
volledige ischemische huidoppervlak te behandelen volgens het “high dosis pulsed HYAL protocol”
(paragraaf 15.11).
Voor de dosering worden de lip, neus en voorhoofd
als dosis-verdubbelaars gehanteerd: b.v. helft van
de bovenlip (caudale begrenzing: onderkant lip
- proximaal: onderkant neus - lateraal: nasolabiale plooi) = 500U; 2 maal oppervlakte halve lip =
1000U, 3 maal oppervlakte halve lip = 1500U etc.
De gekozen dosering dient onder klinische observatie elke 60-90 minuten herhaald te worden tot
dat tekenen van ischemie verdwenen zijn en de
capillary refill hersteld is.
Normaal gesproken wordt herstel bereikt binnen
3-4 injectierondes, maar meerdere herhalingen
kunnen nodig zijn. Volledig herstel van de ischemische huid kan worden verwacht indien de behandeling binnen 72 uur wordt afgerond.38,37,55

VOORKOMEN VAN COMPLICATIES

11.1	Gebruik (stompe) canules in
		
arterierijke gebieden
De werkgroep adviseert het gebruik van stompe
canules van 25G of dikker met gezonde voorzichtigheid en delicate techniek in arterierijke gebieden,
met idealiter de richting van de canule loodrecht op
de oriëntatie van de arteriën. Canules hebben door
hun afgeronde vorm een kleinere kans op accidentele penetratie van een bloedvat. Smalle en spitse
canules kunnen desalniettemin scherp genoeg zijn
om bloedvaten te penetreren.14,15,48,38
Wanneer een canule reeds in een bloedvat is gebracht, zal retrograde injectie de canule niet uit het
bloedvat brengen zoals bij scherpe naald injectie.
De werkgroep adviseert een maximum van 0,04 ml
per injectiebolus (om praktische redenen schaalverdeling op de injectie spuit zullen veel cosmetisch
artsen kiezen voor een maximum van 0,025) teneinde het risico op blindheid bij eventuele embolisatie in het arterierijke gebied te beperken.

Uitgaande van het gemiddelde volume van de
a. supratrochlearis, ±0,085 ml vanaf de glabella
tot aan de orbitale apex (lengte: ±51,75 mm,
radius ±0,72 mm), kan een geïnjecteerd volume
van <0,1 ml voldoende zijn om de gehele arterie
en het oftalmische systeem met de retinale circulatie te obstrueren.14,15,38,53 Vanwege spreiding
in de bevindingen tussen 0,04 en 0,12 ml wordt
een maximum volume per injectie geadviseerd
van 0,04 ml in de hoog-risico zone (figuur 6, pag 20).
Houdt er rekening mee dat het risico op obstructie
van het oftalmische vasculaire systeem ook
afhankelijk is van de diameter van het bloedvat
en de locatie van injectie: Hoe dichter bij de orbita,
hoe minder er nodig is om het systeem te
occluderen.48
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Fig 6

Arterierijke zone.
In dit gebied geldt een
maximum injectievolume
van 0,04 ml per bolus.
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11.2

Periostale injecties

Het periostale vlak is een relatief veilig anatomisch
niveau (afgezien van foramina en enkele periostale
arteriën). Gezien de significante afname van botweefsel tijdens het verouderingsproces door botresorptie,
heeft injectie op niveau van het periost natuurgetrouwe en sterke verjongende effecten door middel
van repositionering van het daarop gelegen zachte
weefsel. Ook op periostaal niveau dient voorkomen te
worden dat de naald/canule in het injectietraject het
bloedvat penetreert.56
De meeste cosmetisch artsen maken gebruik van
loodrechte periostale injecties met een scherpe naald.
Nadeel hiervan is een grotere kans op terugvloed van
filler naar de oppervlakkiger gelegen niveaus door
het injectietraject via de weg van minste weerstand.
Tevens zal bij aanraking van de naald op het periost
niet de gehele bevel het epi-mysium penetreren waardoor maar een deel van de filler supraperiostaal komt.
Dit kan onder andere leiden tot malar oedeem bij
infra-orbitale injecties. Indien een scherpe naald gebruikt wordt voor periostale injecties, kunnen de weke
delen met de niet-injecterende hand gelift worden
waardoor de druk in de oppervlakkige huidniveau’s
toeneemt en terugvloed afneemt.56
Het gebruik van een non-traumatische canule in een
schuine injectie-hoek geeft de meest precieze en
veilige plaatsing van product in een specifieke anatomische laag, waarbij precisie wordt gedefinieerd als
voorspelbaarheid van het anatomische niveau waar
de filler terecht zal komen na injectie. Nadeel van
non-traumatische canules is dat de leercurve groter
is en de veiligheid van het gebruik onder andere afhangt van de ervaring van de cosmetisch arts.
De werkgroep adviseert cosmetisch artsen om het
gebruik van de niet-traumatische canule toe te voegen
aan hun instrumentarium.
De werkgroep adviseert om bedacht te zijn op terugvloed van fillermateriaal tijdens periostale injecties;
kleine periostale volumes worden in dit geval geadviseerd om de terugvloed te minimaliseren. Het plaatsen
van fillers met een canule onder een schuine hoek
geeft het minste terugvloed. De werkgroep adviseert
voor periostale injecties een canule met een maximale
bolus van 0,1 ml per bolus.

11.3 Injecteer onder lage druk- en
		 snelheid
De werkgroep adviseert onder een lage druk en lage
snelheid te injecteren. Kleinere spuiten kunnen de
veiligheid verhogen door verlaagde injectiesnelheid.
Bij een intravasculaire positie van de tip zal bij een
grotere spuit bij gelijke injectiekracht meer volume per
tijdseenheid ingespoten worden en de kans op intravasculaire obstructie groter zijn.38

11.4
		
		

Injecteer antegraad/
retrograad - met continue 		
repositie tip

De werkgroep adviseert ante- en/of retrograde injectie omdat dit de kans op complicaties door vasculaire embolisatie verkleint. Antegrade en retrograde
injecties verlagen de kans op significante intravasculaire embolisatie. Hoewel de kans op penetratie
van een vat aanwezig blijft, is de kans groot dat door
de beweging van de naald/canule slechts een kleine
hoeveelheid van de filler daadwerkelijk intravasculair eindigt omdat de tip van de naald/canule weer
het bloedvat uit beweegt. Continue repositie van de
naald/canule voor elke nieuwe injectie verlaagt de
kans en mate van vasculaire obstructie. Dat laat
onverlet dat ook bij ante- en retrograde injecties
vasculaire occlusie kan ontstaan.14,15,48,38

11.5
		
		

Aspiratie voorafgaand
aan injectie: beperkte
voorspellende waarde

Terugvloed van bloed heeft een goede voorspellende waarde voor intravasculaire positie (hoge specificiteit). Afwezigheid van bloed heeft een lage voorspellende waarde voor intravasculaire positie (lage
sensitiviteit, zeker bij fillers met hogere elasticiteit /
viscositeit / mate van crosslinking).14,15,48,38,53
De werkgroep raadt aan om te aspireren bij fillers en
combinatie met bijbehorende naalden waarbij aspiratie aangetoond sensitief is, maar goed te realiseren
dat aspiratie een beperkte voorspellende waarde
heeft.57

11.6 Gebruik van lokale
		
anesthesie met adrenaline/		
		 epinefrine
De werkgroep adviseert bedacht te zijn op een
atypische presentatie van vasculaire occlusie bij het
gebruik van adrenaline/epinefrine, hetgeen het tijdig
stellen van de diagnose kan bemoeilijken. Door de
vasoconstrictieve werking van adrenaline/epinefrine
wordt de diameter van bloedvaten kleiner en neemt
de kans op vasculair trauma af. Tevens vermindert
de adrenaline/epinefrine de zwellingsreactie.
Door de verstoorde pijnsensatie en het blanching
effect van adrenaline/epinefrine op de huid kan een
vasculaire occlusie mogelijk te laat of niet herkend
worden.48,38
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11.7 Vermijd injectie in
niet-gezonde huid
Vooraf aan de behandeling dient het gezicht geanalyseerd te worden op tekenen van inflammatie of
infectie. Bij injectie in een ontstoken gebied kunnen
exacerbaties ontstaan van pre-existente huidproblemen (actieve acne, rosacea, herpes simplex, ect.) en
kunnen micro-organismen vanaf het huidoppervlak
naar binnen geïntroduceerd worden, mogelijk leidend
tot (chronische) inflammatie en diepere infectie.35
Wanneer zich maligne huidcellen in de huid bevinden
kan een injectienaald deze naar de bloedbaan brengen
en zo tot metastasering leiden. De werkgroep adviseert om injecties in visueel suspecte laesies te
vermijden om het risico op ent-metastases en verspreiding van infecties te beperken.

11.8 Vermijd injectie in
littekenweefsel
De werkgroep adviseert om bedacht te zijn op een
veranderde anatomie in en rondom littekens, bijvoorbeeld bij neurovasculaire bundels, na chirurgie
of trauma. In littekenweefsel kunnen bloedvaten
gefixeerd raken waardoor ze makkelijker aangeprikt
kunnen worden, ook met canules. Bij penetratie van
een bloedvat in verlittekend weefsel kan een pad
ontstaan waarbij de filler retrograad via de weg
van minste weerstand intravasculaire obstructie
kan geven.38

11.9 Vasculaire compressie
met niet dominante hand
Om het risico op vasculaire obstructie in arterierijke
gebieden te verkleinen, adviseert de werkgroep
om zoveel mogelijk compressie te geven met de

12

niet-dominante hand in het perioculaire gebied
(met name de aa. Supratrochlearis). Op deze wijze
wordt de kans op iatrogene retrograde flow naar de
a. ophthalmica van filler bij intravasculaire injectie
in het perioculaire gebied verkleind. Compressie
op zichzelf kan geen vasculair trauma of occlusie
voorkomen.

11.10 Stop injectie bij (hevige) pijn 		
		
en weerstanden
Hevige pijn kan een indicatie geven voor intravasculaire obstructie. Injectie in gebieden met weerstand
hebben een verhoogd risico (e.g. littekenweefsel).
Gebruik van anesthesie kan pijnprikkel onderdrukken
en een vals gevoel van veiligheid geven.38
De werkgroep adviseert de injectie onmiddellijk te
staken bij hevige pijn of weerstanden.

11.11 Preventie vasculaire
complicaties
		

Gebruik geen grote naalden maar kleine naalden
of juist dikkere canules; naald/canule dient in het
anatomische niveau met de minste waarschijnlijkheid
op aanwezigheid van arteriën te zijn tijdens injectie;
bij obstructie van de tip dient deze teruggehaald en
herplaatst te worden; langzame injectie van kleine
hoeveelheden; minimaliseer injecties en injectievolumes in eerder getraumatiseerd gebied; stop
injectie bij klachten van pijn of visusverlies. 37,47
Adequate kennis van de anatomie van het gezicht
en het verloop van de bloedvaten is essentieel is
voor de veiligheid van de behandeling. Desondanks
kan er altijd sprake zijn van anatomische variatie in
de vasculatuur.

VOORKOMEN VAN INFECTIES

De cosmetisch arts reinigt de huid met alcohol
(minimaal met 70%) of chloorhexidine in water of
alcohol. Chloorhexidine geeft een residu antibacterieel effect. 35,50,59 Cliënten dient te worden
geadviseerd om vooraf en direct na de behandeling
geen make-up te dragen. Bij aanwezigheid van
make-up dient dit grondig verwijderd te worden,
ook in diepere plooien van de huid door de huid op
te spannen.35
Bij een injectables behandeling kunnen disposable
niet-steriele handschoenen worden gebruikt (bij gebruik van latex handschoenen altijd allergiestatus
van de cliënt navragen).
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Het gebruik van een steriel werkveld kan bijdragen
aan extra hygiëne maar reductie in infecties hierdoor is nooit wetenschappelijk bewezen.38
Steriele medische hulpmiddelen dienen vooraf aan
het gebruik gecontroleerd te worden op houdbaarheidsdata en intactheid van de verpakking. Zorg
dat de naald of canule tijdens de behandeling niet
gecontamineerd wordt, b.v. door het af te vegen aan
non-steriel gaas.3
De werkgroep verwijst naar de NVCG Veldnorm
Minimum vereisten voor de faciliteit en omstandigheden voor cosmetisch artsen (www.nvcg.nl).

13

VOORKOMEN VAN INFLAMMATOIRE REACTIES

Het “stapelen” ofwel mengen van fillers in dezelfde
anatomische locatie op hetzelfde anatomische niveau,
vooral bij gebruik van verschillende typen fillers, kan een
verhoogd risico op inflammatie, biofilm en granuloom
vorming geven.35,50 Op dit moment zijn er geen data die
de (on)veiligheid aantonen van specifieke producten of
combinaties van producten.
De werkgroep adviseert om bedacht te zijn op inflammatoire reacties bij het stapelen van verschillende typen

14

Ook het combineren van producten uit dezelfde “familie”
van producten (en dus met dezelfde basiseigenschappen)
is volgens de adviesgroep niet risicoverhogend.

VOORKOMEN VAN MALAR OEDEEM

Malar oedeem kan veelal voorkomen worden door te
werken met kleine hoeveelheden filler met lage water-

15

fillers in hetzelfde anatomische doelgebied over een
periode van 12 maanden na de laatste behandeling.
Het combineren van verschillende producten in verschillende anatomische lagen in hetzelfde esthetische gebied
geeft naar oordeel van de adviesgroep geen verhoogd
risico en kan dus wel toegepast worden.

aantrekkende werking en het plaatsen van filler diep
van het malar septum (supraperiostaal).37

BEHANDELING COMPLICATIES EN BIJWERKINGEN

15.1 Directe (type I) immuunrespons
Tijdens, of direct na een behandeling, kan een IgE-gemedieerde mestcel degranulatie ontstaan als reactie van
het immuunsysteem op epidermaal contact- of een
geïnjecteerd allergeen (e.g. desinfectans, latex, medicatie, fillercomponent). Het klinische beeld van dit type 1
allergische reactie ontstaat binnen minuten tot uren en
kan mild en lokaal zijn (urticaria beeld; e.g. erytheem,
oedeem, jeuk), maar ook gegeneraliseerd en hevig (e.g.
angio-oedeem, anafylaxie). Bij een ernstige anafylactische reactie is er sprake van respiratoire klachten (e.g.
wheezing, dyspnoe, stridor, dysfonie), cardiovasculaire
insufficiëntie (hypotensie, bewustzijnsverlies) en vaak
ook cutane hypoperfusie. Bij hypersensitiviteitsreacties
zijn alle filler depots aangedaan en is er meestal geen
sprake van pijn, koorts of verhoogde infectieparameters.60 Angio-oedeem kan enkele uren na de eerste
behandeling ontstaan, maar het kan ook na sensitisatie
bij herhaalde behandeling (type IV - T-cel-gemedieerd)
ontstaan en enkele weken tot maanden aanhouden.
Directe type I- en vertraagde type IV allergische reacties zijn ook beschreven bij gebruik van HYAL met een
incidentie van 0,05-0,69%. Cliënten met een wespenof bijensteek allergie hebben een verhoogde kans op
allergie door sensitisatie op HYAL uit het insectengif.52

Behandeling
Bij een mestcel gemedieerde reactie is de zwelling
meestal van korte duur (uren-dagen) en reageert goed
op 2de generatie H1 antihistaminica (Levocetirizine,
Desloratidine 1-4 dd per os).60

Antihistaminica kunnen milde klachten van jeuk,
urticaria, flushing en angio-oedeem verlichten, maar
zijn ontoereikend voor de behandeling van anafylaxie
met obstructie van de bovenste luchtweg en cardiovasculaire decompensatie. Bij tekenen van anafylaxie dient
direct adrenaline te worden toegediend (e.g. ‘Epipen’
adrenaline auto-injector 1 mg/ml, 0.3 ml). Aanvullend
kunnen extra zuurstof en bronchodilatoren gegeven
worden, afhankelijk van de situatie. Bij een niet te
couperen anafylaxie dient de cliënt met spoed aan
een ziekenhuis overgedragen te worden. Het verdient
aanbeveling dat de cosmetisch arts aanwezig is bij de
overdracht naar de behandelend arts in het ziekenhuis.
Bij aanhoudend oedeem, of oedeem dat niet reageert
op antihistaminica dient, bij voorkeur in overleg met
de huisarts, gestart te worden met een orale corticosteroïden kuur. Chronische oedeem (>6 weken) blijkt een
wisselende respons te hebben op medicatie en dient
behandeld te worden met een zo laag mogelijke effectieve dosering orale steroiden.37
Nadat de allergische reactie adequaat is gecoupeerd,
dient aanvullend allergologisch onderzoek overwogen
te worden om het risico op herhaalde incidenten te
verkleinen. De gouden standaard voor diagnostiek van
type I-, en type IV hypersensitiviteitsreacties is met
prik-/kras en plaktesten die kunnen worden uitgevoerd
bij verwijzing naar een allergologisch centrum via de
huisarts.60,61,62
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15.2 Vertraagde (type IV)
			 immuunrespons
Type IV allergische reacties (zeer zeldzaam) kunnen
ontstaan bij sensitisatie van het immuunsysteem voor
allergenen zoals bacteriële eiwit (resten) in HA producten, niet-lichaamseigen stoffen en hulpstoffen.
Bij chronische- of herhaalde expositie kan een T-cel
gemedieerde immuunrespons leiden tot een inflammatoire reactie. Bij typische presentatie is er sprake van
zwelling, induratie en roodheid, soms met jeuk waarbij
alle depots zijn aangedaan. Meestal is er geen sprake
van pijn of koorts. Klachten kunnen een dag na injectie
ontstaan, maar presentatie kan ook pas na enkele weken
ontstaan en maandenlang aanhouden. Bij fillers met
een langdurige werking is er een grotere kans op een
chronische T-cel gemedieerde immuunreactie doordat
het immuunsysteem niet in staat is het vreemde lichaam
af te breken en zich rondom het product een inkapseling
door immuuncellen vormt ‘vreemd lichaam granuloom’
(VG); zie paragraaf 15.9.

Behandeling
Een T-cel gemedieerde immuunreactie reageert niet
op antihistaminica en zal alleen herstellen bij verwijdering van het allergeen/vreemd lichaam. Bij gebruik van
HA fillers kan HYAL gebruikt worden. Bij andere fillers
kunnen intralesionale (of orale) corticosteroïden, 5-fluorouracil (5-FU) of andere immunosuppressiva toegepast
worden tot de filler is opgelost. Laser extrusie of excisie
dienen als laatste optie overwogen te worden.37

15.3 Malar oedeem
Malar oedeem (zeer zeldzaam bij CaHA, zeldzaam bij
HA) kan na een infra-orbitale filler behandeling ontstaan wanneer filler in het oppervlakkige compartiment
boven het malar septum geplaatst wordt (oppervlakkige suborbicularis oculi vetcompartiment) waar sprake
is van een beperkte lymfatische drainage. Bij injecties
oppervlakkig van het malar septum kan de permeabiliteit van het septum veranderen waardoor de lymfatische drainage verder beperkt wordt en vocht ophoopt.
Injectie van grote volumes, of fillers met grote liftende
capaciteit in het diepe compartiment kunnen ook malar
oedeem geven door externe druk op het oppervlakkige
lymfatische systeem.

en modulatie van filler na de behandeling) en kunnen
zelflimiterend zijn binnen 3-12 maanden. Chronisch
erytheem kan naast neovascularisatie ook een overgevoeligheid ten grondslag hebben. Zo hebben cliënten met een onderliggende dermatitis (e.g. rosacea)
een verhoogde kans op post-procedure erytheem.37

Behandeling
De behandeling van teleangiëctastieën kan gedaan
worden met IPL (intense pulsed light) of met PDL
(pulsed dye laser). Lasers met een specifieke golflengte (532-nm KTP, 532-nm diode koper, 585-nm pulsed
dye lasers) zijn bewezen effectief. Selectie van de
geschikte laser gebeurt op basis van diameter van de
bloedvaatjes. Bij langdurig aanhoudend erytheem kan
een behandeling voor rosacea effectief zijn (tetracycline of isotretinoïne p.o.). Indien erytheem langdurig
aanhoudt kan een topicaal steroïde gebruikt worden
(klasse 2-3). Het gebruik dient beperkt te blijven om
atrofie van de huid te voorkomen. Vitamine K crème
kan het herstel van erytheem versnellen.36,37

15.5 Hyperpigmentatie
Cliënten met een donkere huid (Fitzpatrick IV–VI)
hebben grotere kans op postinflammatoire hyperpigmentatie na injecties dan cliënten met een lichter
huidtype (zeer zeldzaam).

Behandeling
Bij aanhoudende hyperpigmentatie dient te worden
gestart met een goede dagelijkse SPF i.c.m. topicale hydrochinon (2% of 5%) en tretinoïne (0,02%
of 0,05%). Chemische peelings kunnen een goede
bijdrage leveren. Bij moeilijkere gevallen is de volgende stap met laser (IPL, PDL, low fluence Q-switched
Nd:YAG 1,064 nm). IPL is geschikt voor Fitzpatrick I–IV
en Nd:YAG geeft goede resultaten bij huidtypes IV–VI
zonder de natuurlijke huidskleur aan te tasten.
Minimaliseren van injecties en trauma tijdens de
behandeling (preperiostale injecties, stompe canule,
fanning/linear threading technieken, langzaam naald/
canule opvoeren) zorgt voor minder erytheem en
ecchymosis en dus voor minder postinflammatoire
hyperpigmentatie.37

Behandeling

15.6 Tyndall effect

In het geval van een HA-filler: oplossen met HYAL.
Non-HA filler: Disruptie van nodi, prednisolon injectie
intralesionaal, hoofd hoog houden, koude kompressen,
‘s nachts tapen, masseren enkele keren per dag.

Wanneer fillers oppervlakkig in de dermis geplaatst
worden, ontstaat er een optische kamer waarbij door
refractie het licht kan verstrooien zodat het rode licht
geabsorbeerd wordt en het blauwe licht reflecteert
zodat een blauwige verkleuring wordt waargenomen
(zeldzaam). Hoe oppervlakkiger de filler geplaatst is,
hoe langer de verkleuring aanhoudt.

15.4 Neovascularisatie & chronisch erytheem
Na een behandeling kunnen binnen enkele dagen/weken
kleine lokale bloedvaatjes ontstaan in het injectiegebied
(zeer zeldzaam). Deze bloedvaatjes kunnen ontstaan
ten gevolge van trauma (e.g. volumetoename, massage
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Behandeling
Bij HA fillers dient HYAL te worden gebruikt met subsequente massage (dosering is niet gestandaardiseerd;

15-50U/0,1 ml geeft goede resultaten).50 Herhaling
van HYAL injectie kan nodig zijn bij relatieve resistentie tegen afbraak (e.g. hoge mate van crosslinking,
grote partikels). Extrusie van de filler is mogelijk tot
12 maanden na plaatsing en is geïndiceerd als laatste
optie; excisie wordt afgeraden.37

15.7 Infecties
Erysipelas - cellulitis
Infecties na fillerbehandelingen zijn zeer zeldzaam en
kunnen bacterieel, viraal, fungaal en polymicrobieel
van aard zijn. Erysipelas en cellulitis zijn infecties van
de huid en subcutis die meestal worden veroorzaakt
door Staphylococcus aureus of Streptococcus pyogenes. Het klinisch beeld van een erysipelas presenteert
zich na ±3 dagen (en binnen 2 weken) en kenmerkt
zich door een scherp begrensde roodheid, oedeem,
pijn en een warm aanvoelende huid i.c.m. met algemene ziekte verschijnselen (e.g. koorts, koude rillingen, algehele malaise, braken).59 In tegenstelling tot
hypersensitiviteitsreacties zijn bij infecties niet alle
filler depots aangedaan.60 Late infecties (na 2 weken)
kunnen wijzen op een atypische infectie. Cellulitis kan
door andere bacteriën veroorzaakt worden en is qua
klinisch beeld minder scherp begrensd dan erysipelas.
Het betreft meestal een oppervlakkige infectie maar
kan indien onbehandeld leiden tot sepsis en zorgvuldige monitoring is vereist om een dieper gelegen
necrotiserende facitis uit te sluiten. Cliënten met
comorbiditeit (e.g. diabetes, oudere leeftijd, obesitas,
hart- en longafwijkingen, granulocytopenie, nier- en
leverfunctiestoornissen) hebben een hoger risico op
een ernstiger verloop.63

Behandeling
Bij milde vormen kan gestart worden met orale antibiotica (zie onderstaande tabel), dient de roodheid
afgetekend te worden (watervaste stift) en moet de
cliënt duidelijke instructies krijgen m.b.t. eventuele
verslechtering.

Antibiotica keuze bij infecties*
1

Augmentin

625mg

3dd1

Claritromycine

500mg

2dd1

Ciprofloxacine

500mg

2dd1

Moxifloxacine

400mg

2dd1

Levofloxacine

500mg

2dd1

3

Clindamycine

200mg

2dd1

4

Minocycline

100mg

2dd1

Doxycycline

100mg

2dd1

2

Bij ernstigere vormen (snel uitbreidende roodheid,
crepitaties, lymfeklieruitbreiding, koorts of andere
tekenen van malaise) dient de cliënt direct verwezen
te worden naar het ziekenhuis voor intraveneuze
behandeling met antibiotica.
*Gezien het feit dat de fillers niet doorbloed zijn en dus het

immuunsysteem en de antibiotica de gel slechts matig penetreren,
wordt een antibioticakuur van 2 weken geadviseerd.
Advies: Geen HYAL injecteren en niet masseren (kan infectie
verder verspreiden) voordat gestart is met antobiotica.38,37

Abces
De vorming van abcessen is zeer zeldzaam en kan
enkele weken aanhouden met kans op recidieven. Het
klinisch beeld kan gepaard gaan met erysipelas/cellulitis en presentatie kan variëren van 1 week tot enkele
jaren na de behandeling. Late abcesvorming is meestal
geen teken van bacteriële infectie.48 Abcesvorming
kan solitair (vermoedelijk contaminatie door de huid
tijdens de behandeling) of multipel (vermoedelijk contaminatie tijdens de preparatie vooraf aan de behandeling) zijn.50 Extra aandacht is geboden bij abcessen
in de periorbitale- en midface regio’s gezien een kleine
kans op intracerebrale complicaties.

Behandeling
Incisie en drainage bij fluctuerende abcessen. Kweken
voor microbiologisch onderzoek. In het geval van gelijktijdige erysipelas/cellulitis dient volgens protocol
gestart te worden met antibiotica (zie antibioticum
beleid erysipelas/cellulitis). Het gebruik van HYAL kan
verdere verspreiding van infectie faciliteren en wordt
dus afgeraden.37

Herpes infectie
Filler behandeling in aangedane dermatomen (meestal
peri-oraal) kunnen leiden tot opvlamming van het herpesvirus bij mensen die een voorgeschiedenis hebben
met herpes simplex type 1 of 2 (zeldzaam).38 Typische
klinische presentatie van gegroepeerde heldere vesikels hoeft niet perse aanwezig te zijn en secundaire
impetiginisatie kan de diagnose verder bemoeilijken.

Behandeling
Profylactisch starten met antivirale medicatie (e.g.
Valaciclovir 500 mg, 2 dd 1 tablet gedurende 3-5
dagen) vooraf aan de behandeling. Indien geen
profylaxe is gegeven en symptomen ontstaan dan kan
eenmalig 2 gram Valaciclovir gegeven worden om de
progressie van symptomen te beperken. Bij secundaire
huidinfecties dient aanvullende antibiotica gestart te
worden.37 Voor antibioticumbeleid zie behandeling
erysipelas/cellulitis. Bij immuungecompromitteerde
cliënten die niet reageren op antivirale en antibiotische behandeling dient een co-infectie met candida
overwogen te worden. Bij klinische verdenking op
oculaire betrokkenheid dient een oogarts geconsulteerd te worden aangezien debridement van de
cornea nodig kan zijn.50

15.8 Non-inflammatoire nodi/noduli 		
			 (NIN) (>1cm vs <1cm)
Een NIN is een zichtbare en/of voelbare zwelling in
de huid zonder tekenen van inflammatie (zeldzaam).
Een NIN kan ontstaan door ophoping van filler in een
gebied als een gevolg van een technisch incorrect
uitgevoerde behandeling (overcorrectie, filler verkeerd geplaatst (te oppervlakkig, intramusculair,
gebruik van het verkeerde type filler voor verkeerde
indicatie)), of migratie.35,59,64
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De kans op een NIN is groter bij partikel fillers (polymethylmethacrylaat (PMMA), non-animal stabilised
HA (NASHA), CaHA), in gebieden met weinig wekedelen bedekking (e.g. oogleden, traangoot, lippen) en
in mobiele gebieden waar spieren bijdragen aan filler
dislocatie (e.g. traangoot, lippen).48 Histologisch onderzoek toont aan dat hyaluronzuur fillers met sterke
cross-linking na verloop van tijd kunnen uitdrogen en
mogelijk daardoor een hoger risico op complicaties
hebben zoals vorming van NIN. 65
Differentiaal diagnostisch is een NIN vrijwel direct na
de behandeling zichtbaar, groeit niet en toont geen
tekenen van inflammatie in tegenstelling tot vreemdlichaam granuloom (VG) en biofilms. Wanneer een
grote hoeveelheid filler in een bolus geplaatst is kan
zich een kapsel om de filler vormen die potentieel
op termijn kan contraheren. Kapselcontractie presenteert zich als een pijnlijke nodus die toenemend
prominent wordt en een bolvorm aanneemt (optimale
verhouding volume vs. oppervlakte).50,59

Behandeling
NIN o.b.v. HA fillers
In het geval een HA filler is gebruikt dan kan de NIN
worden opgelost met HYAL (cave: geen HYAL voorafgaand aan antibiotica indien tekenen van infectie ter
voorkoming van infectie verspreiding).3,59,66-68
HYAL injecties kunnen het beste onder echogeleiding worden uitgevoerd.80 Indien een NIN o.b.v. HA
niet goed reageert op HYAL injectie kan aanvullende
behandeling met intralesionale laser techniek (ILT)
overwogen worden. Bij ILT verhit een diode laser (810
of 1470 nanometer) via een 200-320 micrometer dikke
fiber het filler product. Afhankelijk van het soort
filler zal deze daardoor verdampen, uiteenvallen of
vloeibaarder worden.65 In het geval een oplosbare
filler is gebruikt dan kan in overleg met de cliënt ook
voor een expectatief beleid worden gekozen.

NIN o.b.v. non-HA fillers
Stevige massage (i.c.m. injectie van NaCl, steriel water,
of lokaal anestheticum) ter bevordering van product
verspreiding.66-68 NIN die niet spontaan resorberen
kunnen reageren op intralesionale steroïden (effectief
voor PLLA en PMMA, minder effectief voor CaHa)36
of een serie van ≥3 injecties 5-FU met lidocaïne, al
dan niet i.c.m. triamcinolon (dosering: 0,5 ml 50 mg/
ml 5-FU; 0.3 ml 10-40 mg/ml triamcinolone; 0.2 ml 2%
lidocaïne met adrenaline). Injectie van maximaal 0,1 ml
suspensie in lippen/traangoot - maximaal 0,5 ml voor
NIN in wangen.

NIN op basis van CaHa
In de meeste gevallen kan worden volstaan met redistributie van de nudus/nodulus op basis van intralesionale injectie van fysiologisch zout of steriel water
(waarbij steriel water meer dispersie geeft), gevolgd
door een stevige manuele massage. Het is van belang
om niet te lang te wachten met corrigeren van de nodus/nodulus gezien het feit dat het product aanmaak
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van collagene vezels stimuleert die het redistribueren
bemoeilijken. Daarnaast is een combinatiebehandeling
beschreven waarbij een mengsel van 1.0 ml 5- fluorouracil (5-FU) (50 mg/ml), 0,5 ml Dexamethason (4mg/
ml) en 0,1 ml Triamcinolon (10 mg/ml) wordt gebruikt.
Van deze suspensie (totaal 1,6 ml) kan 0,2 ml per
nodule intralesionaal geïnjecteerd worden waarbij na
1 dag 50% afname gezien kan worden en 90% afname
na 1 week.69 Aanvullend dient de cliënt zelf thuis te
masseren. Oppervlakkige incisie en extrusie kan overwogen worden indien mechanische verspreiding onvoldoende effect heeft gehad.59 Een nieuw mogelijk
antidotum voor CaHA is natriumthiosulfaat (Sodium
Thio Sulphate, STS). Histologische dierstudies laten
zien dat STS de CaHA partikels goed kan oplossen.29
Behandeling van kapselcontractie berust op incisie en
aspiratie/drainage met een 18 of 16G naald, gevolgd
door HYAL injectie om achtergebleven product op te
lossen. Indien de nodus niet reageert op aspiratie kan
HYAL overwogen worden, ook indien de nodus van
onbekende oorsprong is.50

15.9 Chronische lokale inflammatoire
			 respons
Inflammatoire nodi/noduli (IN) - Biofilm
Erythemateuze nodi die na de eerste paar dagen
blijven bestaan zijn suggestief voor inflammatie, maar
niet perse infectie (zeer zeldzaam).36 Bij vertraagde
presentatie van een rode zwelling t.p.v. injectie, in
literatuur ook “angry red bumps” genoemd, dient
differentiaal diagnostisch aan een biofilm of vreemdlichaam granuloom (VG) gedacht te worden.35
Vorming van nodi/noduli t.g.v. vertraagde immuunrespons is een complicatie die bij alle soorten fillers kan
voorkomen (hogere incidentie bij fillers met langere
werkingsduur; lagere incidentie bij HA fillers en het
minst voorkomend bij Radiesse, CaHA) en vermoedelijk veroorzaakt door laaggradige bacteriële
colonialisatie ‘biofilm’, partikel vorm en crosslinkingsgraad. 48,38 Bij de vorming van een biofilm kunnen er
na injectie van een filler om de buitenste laag bacteriën kolonialiseren die een beschermende en adhesieve matrix uitscheiden en zo een barrière vormen
tegen afbraak door het immuunsysteem. Er ontstaat
maturatie van de biofilm met langdurige laaggradige
inflammatie die niet identificeerbaar is met bacteriële
kweken.
Sommige bacteriën kunnen in een slapende toestand
komen door een beschermde extracellulaire polymere
substantie uit te scheiden die ze beschermt tegen het
immuunsysteem en medicatie. Deze bacteriën kunnen
bij gunstige omstandigheden (e.g. periode van ziekte,
trauma door nieuwe injecties) ontwaken en leiden
tot lokale- of systemische infecties, inflammatoireen granulomateuze reacties.59 Therapieresistentie
en recidieven zijn ook suggestief voor biofilm. IN die
resistent zijn voor antibiotica en toenemend fibrotisch
worden zijn suggestief voor een VG. Door fluorescentie in situ hybridisatie, of scintigrafie met gelabelde
autologe witte bloedcellen, kan de diagnose bevestigd

worden. Risicofactoren biofilm: Groot filler volume/
oppervlak, langere werkingsduur filler, inadequate
antiseptische techniek, veel naald perforaties van
de huid, frequente fillerbehandelingen “stapelen” in
hetzelfde gebied, injectie bij eerder geplaatste permanente filler, door mucosa injecteren (>500 verschillende bacteriën in de orale flora), inadequate behandeling van infectie na fillers.38,35,37,70

Behandeling
Vroege erythemateuze nodi kunnen (na uitsluiting
van infectie, of onder behandeling van antibiotica)
behandelend worden m.b.v. HYAL in het geval van
HA-fillers of met intralesionale- topicale corticosteroïden eventueel gecombineerd met 5-FU in geval
van niet-HA fillers. 36,71,72

Behandeling biofilm
Initieel monotherapie met breed spectrum antibioticum, onafhankelijk van evt. negatieve kweken (e.g.
augmentin 625 mg, ciprofloxacine 500 mg of claritromycine 500 mg). Indien na 2 weken verbetering
gezien wordt maar het probleem nog niet verholpen
is, dan wordt aanbevolen om de behandeling nog 4
weken voort te zetten. Indien geen verbetering gezien wordt, dan wordt een combinatie van 2 soorten
antibiotica geadviseerd, b.v. een quinolone met een
3e generatie macrolide. Antibiotica die overwogen
dienen te worden zijn macroliden (e.g. clarithromycine
500 mg 2d1), tetracyclinen (e.g. minocycline 100 mg
2d1 of doxycycline 100 mg 2d1) en quinolonen (e.g.
ciprofloxacine 500 mg 2d1). Cave: langdurig gebruik
van quinolonen kan leiden tot bijwerkingen (e.g.
colitis, verlengd QT interval) en het gebruik wordt
geadviseerd als 3e lijn bij intolerantie, allergie of
andere contra-indicaties voor macroliden en tetracyclines. Ciprofloxacine dient niet langer dan 60 dagen
voorgeschreven te worden. Het gebruik van profylactisch antibiotica wordt gesuggereerd ter preventie
van biofilm ontwikkeling bij behandeling in een gebied
met (semi)permanente fillers.35
Verwijderen van de filler verlaagt de post-inflammatoire potentie van de biofilm. Indien sprake is van een
fluctuerende laesie dient deze te worden geïndiceerd
en gedraineerd met aanvullend microbiologisch onderzoek.35 Injectie van HYAL in- en rondom de nodus
geeft goede resultaten bij resistente inflammatoire
reacties, ongeacht de filler die gebruikt is.36,73
Bij non-HA-filler kunnen steroïde injecties goede verbetering geven (mits voorafgegaan, of i.c.m. antibiotica).3,50,71,66,73
Prednison p.o. dient in een stootkuur te worden gegeven (e.g. prednisolon eerste 2 dagen 60 mg → 2 dagen
40 mg → 2 dagen 20 mg → 1 week rust).48 Indien geen
verbetering bereikt is dient de cliënt verwezen te
worden naar een specialist voor aanvullende behandeling. Bij vervolgbehandeling kunnen overwogen
worden: biopsie voor anaerobe en aerobe kweken;
laser (532-nm of 808-nm) en radiofrequentie behandelingen (thermische destructie van bacteriën en

vervloeiing van filler micropartikels), intralesionale
antimicotica (e.g. 5-FU injecties ≤ 50mg/ml (0,5cc), evt.
i.c.m. corticosteroïden, om de 2-4 weken) en als laatste
optie chirurgische excisie.3,59,66,74

Vreemdlichaam granulomen (VG)
Indien een vreemd lichaam niet door het immuunsysteem kan worden afgebroken dan kan granuloomvorming
ontstaan dat het vreemd lichaam isoleert. Vorming van
VG is zeer zeldzaam met een incidentie 0,01-1%.59
In dit proces scheiden geactiveerde macrofagen diverse
cytokinen uit die nieuwe macrofagen, lymfocyten en
monocyten recruteren. Hierdoor ontstaat een epitheelachtig membraan rondom het vreemd lichaam met
macrofagen die fuseren tot reus-cellen (diameter van
40-50 µm). Typische klinische presentatie van VG is na
een latente periode (±6-24 maanden), waarna zwelling
(epidermaal: papels/plaques, of dermaal: nodi/noduli),
erytheem en verkleuring van de huid kan ontstaan, eventueel met ulceratie. Typerend voor VG is progressieve
fibrosering en induratie na verloop van tijd.35
Granulomateuze inflammatie is een systemische reactie
(type IV hypersensitiviteitsreactie) die typisch op alle
plaatsen waar het product (of producten uit dezelfde
“familie”) geïnjecteerd is tegelijk tot uiting komt. Indien
één van meerdere injectiepunten aangedaan is dan
dient een andere diagnose overwogen te worden. Een
belangrijk verschil tussen nodi/noduli en granuloma is dat
nodi/noduli een beschrijving is van de klinische bevinding,
terwijl de diagnose granuloma alleen histologisch vastgesteld kan worden.50
Risicofactoren voor het ontstaan van VG: gebruik van
permanente fillers, PLLA-fillers (micropartikels geven
tijdens afbraak continue prikkeling van het immuunsysteem met verhoogde incidentie van VG), ruwe/onregelmatige partikel fillers, grote filler volumes, voorgaande
infectie of trauma, actieve auto-immuun ziektes (e.g.
atopie, reuma, ASIA syndroom), gebruik van immuunmodulatoren (e.g. interferon, omalizumab) en eerdere
reacties op fillers in de voorgeschiedenis.59,75

Behandeling
Gebruik HYAL indien een HA-filler is gebruikt 24-48 uur
na start antibiotica (omdat bacteriën een mogelijke rol
spelen). Indien verwijderen van de filler niet mogelijk
of niet wenselijk is dan dient de inflammatie geremd
te worden met intralesionale corticosteroïden (e.g.
prednison, triamcinolon, bètamethason).38,72
Goede resultaten zijn bereikt met triamcinolon acetonide, beginnend met injecties van 0,1 ml van een
10 mg/ml oplossing, toenemend in concentratie tot
20 mg/ml en 40 mg/ml met herhaling van injecties
(± elke 4 weken) tot het gewenste effect bereikt is.
Indien monotherapie met corticosteroïden ontoereikend is kan een combinatiebehandeling met antimitotica
(e.g. 5-FU 50 mg/ml) ingezet worden (hierbij is een lagere
dosering corticosteroïden nodig). Hierbij dient rekening
te worden gehouden met steroid-geinduceerde weefselatrofie.
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Als laatste optie kan excisie overwogen worden,
alhoewel excisie zal leiden tot een permanent litteken.50,37 I.o.m. de cliënt kan ook gekozen worden
voor een expectatief beleid aangezien de meeste
granulomen zelflimiterend zijn binnen 2 jaar.76,77

15.10		 Neuropathie
Tijdens een filler behandeling kan onbedoeld een
zenuw beschadigd raken door perforatie, laceratie,
injectie in een zenuw, weefsel compressie door filler,
mechanische schade door massage waardoor filler
in de zenuw foramina kan komen (zeer zeldzaam). Bij
neuropraxie is er sprake van tijdelijke sensomotorische
uitval zonder disruptie van axonen waardoor binnen
2-3 weken verbetering verwacht kan worden. Bij complete transsectie van zenuwen (axonolytische schade)
kan permanente anesthesie ontstaan, terwijl het
gevoel bij transsectie van kleinere eindtakken binnen
enkele maanden spontaan kan verbeteren. Gevoelsstoornissen komen het vaakst na zenuwblokkades van
de n. infraorbitalis.

Behandeling
Lage dosis triamcinolon bij het infraorbitale foramen
en oplossen van palpabel of op echo zichtbaar filler
materiaal.37

15.11 Vasculaire obstructie
Achtergrond vasculaire obstructie
Vasculaire obstructie kan ontstaan door intravasculaire injectie van fillermateriaal (zeldzaam). Deze
zeldzame complicatie kan leiden tot ernstige necrose,
zeker indien het voorzieningsgebied afhankelijk is
van één arterie en geen alternatieve bloedtoevoer
mogelijkheden heeft bij obstructie (e.g. lip, basis ala,
neus).48
Injectie van filler in een arterie kan leiden tot antegrade en retrograde embolisatie met necrose van
het voorzieningsgebied van het getroffen bloedvat.
Venen zijn gevoeliger voor intravasculaire injectie
dan arteriën (door dunnere vaatwand) en kunnen bij
obstructie, indien onbehandeld, op termijn leiden tot
huidnecrose en longembolieën door belemmering van
circulatie van de capillairen en arteriële takken.78
Wanneer een filler in de buurt van een bloedvat
wordt geïnjecteerd kan het bloedvat worden dichtgedrukt door externe druk, hetgeen kan leiden tot
hypoperfusie, ischemie en mogelijk ook necrose in
het gehele voorzieningsgebied. De kans op externe
compressie is groter bij cliënten met een dikke,
weinig mobiele huid, grote fillerdepots dichtbij de
huid, hydrofiele product eigenschappen en excessieve zwelling na de ingreep. Gebieden met verhoogd
risico voor externe compressie zijn de glabella
(a. supratrochlearis), het voorhoofd (a. supraorbitalis),
de neus (a. nasalis dors.) de neuspunt (a. nasalis lat.)
en de neus-lippenplooi (a. facialis).
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Door het rijke netwerk van anastomosen in het gezicht worden takken van het stroomgebied van de
a. carotis interna verbonden met de a. carotis externa.
Een intravasculaire injectie op een willekeurige plaats
in dit anastomose netwerk kan distaal, proximaal
(afhankelijk van injectiedruk) of zelfs aan de contralaterale gezichtshelft obstructie geven.
Obstructie van bloedvaten kan potentieel desastreuze gevolgen hebben door antegrade of retrograde
occlusie van de a. ophtalmica takken (blindheid,
panophtalmoplegie) of de a. carotis interna (cerebrale
emboli, hemiplegie, potentieel fataal). De rheologische eigenschappen van de filler (e.g. elasticiteit ‘G’,
viscositeit) zijn bepalend voor het klinische beeld. Een
filler met hogere elasticiteit en viscositeit zal makkelijker een groter kaliber bloedvat kunnen obstrueren,
terwijl een filler met een lagere elasticiteit/viscositeit makkelijker verspreidt en pas stroomafwaarts obstructie geeft bij een bloedvat met dezelfde diameter
als de partikelgrootte (e.g. het capillair bed).48
De partikelgroottes van HA-fillers variëren van
20-1000 µm met een gemiddelde diameter die groot
genoeg is om arteriolen van de subdermale plexus
(100-400µm) te blokkeren.79,80
Klinische presentatie: In het geval van een vasculaire
obstructie is er sprake van aanhoudende, disproportioneel hevige pijnklachten (let op: bij gebruikt van
lokaal anestheticum of zenuwblokkades kan de
pijnprikkel tijdelijk onderdrukt worden).81
Belemmering van perfusie in het vasculaire traject
benedenstrooms van de occlusie leidt tot klinische
tekenen van ischemie en uiteindelijk necrose: na
enkele seconden: bleke huid ‘blanching’ → na enkele
minuten: livedo reticularis patroon; ‘marmering’ door
veranderde veneuze afvloed → na tientallen minuten
tot uren: blauw/zwarte verkleuring → na uren tot
dagen: vesiculae/bullae → na dagen tot weken:
totale necrose, ulceratie, demarcatie.81

Behandeling vasculaire obstructie
HA-filler embolisatie
Stop direct met injecteren bij verdenking op vasculaire obstructie. Injectie HYAL in ischemisch gebied,
ook bij non-HA-fillers (verhoogt lokale perfusie van
collaterale bloedvaten).48 Bereiding HYAL: 150U:
1 ml fysiologisch zout (oplossing in lidocaïne wordt
door sommige auteurs aangeraden i.v.m. vasodilaterende en verspreidende eigenschappen).
High Dose High Frequency HYAL - Consensus: 500U
HYAL is voldoende om risico op cutane ischemie te
beperken bij een beperkt aangedaan weefseloppervlak.37,82,72 Herhalen HYAL injecties indien binnen
60 minuten geen verbetering is bereikt (herhaling
injecties gedurende eerste dagen o.b.v. klinisch beeld).
Stevige massage (faciliteert afbraak focale obstructie)
en aanbrengen warme kompressen voor 5-10 minuten
elke 30-60 minuten (bevordering vasodilatatie).82

Nadat HYAL is toegediend kan aanvullende medicamenteuze therapie overwogen worden: Prednisolon
(onderdrukken inflammatie); Orale aspirine 500 mg,
2 maal daags gedurende 1 week (preventie trombose)
eventueel i.c.m. protonpompremmer (e.g. omeprazol,
pantoprazol) 82,55,72 ; Profylactisch antibiotica en
antivirale therapie (grote kans op secundaire infectie
bij ischemie/necrose i.v.m. verminderde doorbloeding).37,72 Na de primaire behandeling dient zo snel
mogelijk te worden doorverwezen naar een specialistisch centrum voor echogeleide HYAL injectie. HA fillers zijn door hun hydrofiele eigenschappen makkelijk
te identificeren middels echografie. Door de grootte
en de locatie van de pocket in beeld te brengen kan
HYAL direct in het gebied geïnjecteerd worden dat
vasculaire occlusie of compressie geeft.58

Non-HA embolisatie
Injecteer HYAL 30U/cm2 elke 3 uur om vaatpermeabiliteit te verhogen, breng warme kompressen aan om
vasodilatatie te bevorderen. Geef aspirine 500 mg
(3-5 dagen), overweeg tadalafil 20mg (vasodilatatie,
voor 3-5 dagen), prednisolon 5mg (3-5 dagen) en
heparine (bv fraxiparine) injecties om stolsels proximaal van embolus te voorkomen.
Overweeg nitroglycerine in een later stadium. Overweeg pentoxyfilline, hyperbare zuurstoftherapie, PRP,
rood LED licht therapie, bipolaire radiofrequentie,
topische en systemische antibiotica. Dagelijkse wondcontrole en debridement van necrotische gedeelten
indien nodig wordt geadviseerd.83
Overweeg de huisarts te informeren en verwijzing
naar een centrum gespecialiseerd in de behandeling
van ischemische wonden.

15.12		 Obstructie ophthalmische
				circulatie
Occlusie van de a. retinalis centralis is een zeer
zeldzame maar ernstige complicatie die kan ontstaan
wanneer een dermale filler de oculaire circulatie
obstrueert ten gevolge van retrograde occlusie
van een distaal gelegen bloedvat (e.g. a. angularis,
a. zygomaticotemporalis, a. zygomaticofacialis,
a. dorsalis nasi, a. supratrochlearis, a. supraorbitalis).
Hoog-risico gebieden voor oculaire complicaties zijn
de glabella (38,8%), de neusregio (25,5%), neus-lippenplooi (13,3%) en het voorhoofd (12,2%).53
Bij een intravasculaire injectie, waarbij de injectiedruk hoger is dan de intra-arteriële bloeddruk, kan de
filler retrograde embolisatie geven tot proximaal van
de oorsprong van de centrale retina arterie aftakking. Wanneer na de injectie de injectie-druk wordt
opgeheven zal, door de kracht van de systolische
bloeddruk, de filler in de distaal gelegen aftakkingen
stromen en obstructie veroorzaken wanneer de
partikelgrootte van de filler de diameter van het
bloedvat overschrijdt.48

Klinisch beeld: Bij obstructie ophtalmisch arterieel
systeem is er sprake van hevige orbitale pijn en
panopthalmoplegie (visusverlies, bewegingsbeperkingen van het oog en ooglid). Obstructie van de
centrale retina arterie (of een aftakking) leidt tot
ischemie van sensitief neurosensorisch weefsel van
de retina hetgeen, indien onbehandeld binnen
±60-90 minuten, leidt tot onherstelbare visusbeperking
of blindheid.47,84 Occlusie van de posterieure cilliaire
arteriën, die de n. opticus voorzien, kunnen leiden tot
optische neuropathie. Verder posterieur kan occlusie
van de middelste cerebrale arterie, een tak van de
a. carotis interna, leiden cerebrale infarcten.
Behandeling (i.o.m. dr. Peerooz Saeed, oogarts, oculoplastisch- en orbitachirurg, hoofd Orbitacentrum,
UMC Amsterdam locatie AMC)
Bij verdenking op occlusie van het ophthalmische
systeem is het doel om zo snel mogelijk de intra-oculaire druk te verlagen en de fillerembolus los te krijgen
zodat perfusie van de retina en n. opticus hersteld
worden.36 De meest effectieve manier om reperfusie
te krijgen is met HYAL injecties waarbij deze niet perse
in het bloedvat, maar in de buurt van het bloedvat kan
worden geïnjecteerd om de HA-embolus op te lossen.47
HYAL injecties kunnen een toegevoegde waarde
hebben m.b.t. gedeeltelijk herstel van de visus na 90
minuten, maar na 3 uur wordt in de literatuur geen
verbetering meer beschreven.54 Corrigerend voor de
snelle afbraak van HYAL na injectie, dient het enzym
met regelmatige herhaling in grote hoeveelheden
ingespoten te worden zodat er genoeg actief enzym
aanwezig is om de emboli in de ophthalmische circulatie
af te breken.

Stappenplan behandeling:
1	Directe consultatie en organisatie van transport
naar een goed geïnformeerde oogarts in het
ziekenhuis.

2	Indien de cosmetisch arts hier training in heeft,

retrobulbaire HYAL injectie bij HA filler (zie onderstaande beschrijving).

3	Neem voldoende HYAL mee naar het ziekenhuis
(ivm tijdsdruk).

4	Na HYAL injectie en bij non-HA fillers: oculaire mas-

sage: 2-3x per seconde de sclera ca 5 mm indrukken,
eventueel na verdoving. Dit volhouden totdat cliënt
door oogarts wordt overgenomen in het ziekenhuis.
Oogbolmassage kan zorgen dat embolus losschiet.

5	In ziekenhuis: verlagen van de oogdruk (verlagen

oogboldruk). Verder paracentese, en beeldvormend
onderzoek (cave intraorbitaal hematoom na
retrobulbaire injectie), eventueel steroiden en 		
thrombolyse.
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Retrobulbaire HYAL injectie:
1	Verdoving onderste ooglid m.b.v. injectie lidocaïne
1% halverwege tussen centrale en laterale onderste ooglid voor transcutane injectie.

1

2

2	Maak een pre opening met een 23G naald.

3

3	Gebruik een 25G, 38mm canule met 1500 U – 3000 U

4

	 HYAL in de 3 ml spuit. Met een scherpe naald is
het risico op retrobulbaire bloedingen, n. opticus
beschadiging en globusperforatie groter, maar als
het niet in 2x lukt met de canule, dan overschakelen naar de 27G, 40mm naald.

4	Gecontroleerd opvoeren van de naald/canule in

het inferotemporale kwadrant van de orbita met
de richting van de canule horizontaal (parallel aan
de orbitabodem).85

5
6
7

8
9

5	Langzame injectie HYAL (1500 U – 3000 U in 3ml).

10

6	Herinjectie kan nodig zijn (na 30 minuten) bij

11

	aanhoudende klachten tot maximaal 8ml in
de orbita holte.

12
13

7	Direct vervoer naar oogarts, oculoplastisch- en
orbitachirurg voor verdere behandeling.47,86

14

15

15.13		 Verouderde inzichten
Oudere protocollen op het gebied van HA-embolisatie
adviseerden een aantal ondersteunende maatregelen
(e.g. hyperbare zuurstof, topicaal nitroglycerine en
andere vasodilaterende medicatie) die inmiddels niet
meer gebruikt worden.53,55 Echter, bij late presentatie van de cliënt met inmiddels necrotisch weefsel heeft hyperbare zuurstof wel een plaats in het
behandelplan. Bij acute intravasculaire injectie van
non-HA fillers wordt het High Dose High Pulsed HYAL
protocol afgeraden.
Dieronderzoek toont aan dat het gebruik van topicaal
nitroglycerine de mate van ischemie kan verergeren.
Door vasodilatatie van arteriolen kunnen filler-emboli
verder doorschieten naar kleinere arteriolen/capillairen en zo grotere dermale ischemie veroorzaken.
Daarnaast kan het gebruik van nitroglycerine bijwerkingen geven (e.g. hypotensie, flushing, duizeligheid),
en zijn bekende medicatie interacties en contra-indicaties bij cliënten die PGE2 gebruiken (e.g. viagra).37,88
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				 voor jouw cliënt? by Drs. Arthur Ludlage | Galderma
				 ∞
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COSMETISCH

Door drs. Pascal Meijer, cosmetisch arts

N

1

ACTINISCHE KERATOSE (#2 2018)

2

PLAVEISELCELCARCINOMEN (#3 2018)

3

BASAALCELCARCINOMEN

4

MELANOMEN

Als cosmetisch artsen zien wij meestal een deel van de huid van onze patiënten.
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 geef ik uitleg hierover. Er worden vooral afbeeldingen getoond waardoor
we onze kennis op dit gebied kunnen vergroten en we hierdoor beter in staat zijn
om verdachte laesies te detecteren en te onderscheiden zodat we betreffende
patiënten tijdig kunnen verwijzen. Lees deel 3 op volgende pagina.
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DEEL 3

BASAALCELCARCINOMEN (BCC)

Diagnostiek en behandeling

TYPEN:
Superficieel
(Romphuidcarcinoom)
Romp
Jong: 15 - 25 jaar !!
 lond, rossig, sproeten
B
Nooit invasief, zaait niet uit
Groeit gestaag door (horizontaal),
soms jaren
Vaak multipel

Basaalcelcarcinoom

Compact
(Solide, Nodulair)
 ecrose → Ulcus Rodens
N
Sprieterig (Cicatricieel, Morfea)
Micronodulair

Superficieel type

INCIDENTIE:
1 30/100.000 per jaar.
BCC op de leeftijd van 85 jaar
1:6 Nederlanders.
Stijgt met 4% per jaar.

ETIOLOGIE:
Cumulatieve blootstelling
UV-licht
Genetische predispositie
Hoge leeftijd 		
Immuungecomprimeerd
Huidtype I-II

Ulcus Rodens in nasolabiaal plooi

Sprieterig type
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LOKALISATIE:
 omp, gelaat en hals
R
Meer aan de armen dan
aan de benen
Nooit op de handen !
Ook: oksel, scrotum,
vulva, nates

BELOOP:
Geen metastasen,
wel lokale destructie
BCC kans op recidief verhoogd
bij:
Sprieterig en micronodulair
		groeitype
	H-zone (ogen, oren, lippen,
		 nasolabiaal plooien en neus)
Diameter > 2 cm
BCC eerder irradicaal geëxcideerd

Superficieel type

PROGNOSTISCHE FACTOREN BCC:
Laag risico

Hoog risico

superficieel

sprieterig

Groeitype

compact

micronodulair

Lokalisatie

romp

H-zone

< 20 mm

> 20 mm

Histologisch

Grootte
Eerdere therapie

primaire

recidief tumor

BEHANDELING BCC:

1
2
3
4
5
6
7
8

Excisie
Mohs’micrografische chirurgie
Radiotherapie
Cryochirurgie
Curettage en coagulatie
5-FluoroUracil crème (Efudix®)
Imiquimod crème (Aldara®)
Photodynamische therapie (PDT)

IN HET VOLGENDE CG MAGAZINE
DEEL 4: MELANOMEN

MEI 2019

Cg MAGAZINE

39

Profiel

VERENIGINGSNIEUWS

Cosmetische Gene

erkend

HET PROFIEL COSMETISCHE GENEESKUNDE IS ERKEND DOOR DE KNMG
De titel cosmetisch arts KNMG is hiermee vanaf 1 juli 2019 een beschermde titel.
Dit KNMG profiel is vanaf dat moment een erkende medische discipline naast de andere medisch specialismen.

WAT BETEKENT EEN BESCHERMDE TITEL?
Aantoonbaar bekwaam
De profielerkenning is een geweldige mijlpaal in missie van de NVCG om patiënten te beschermen tegen
niet bekwame behandelaars en om aan de aantoonbaar wèl bekwame cosmetisch artsen een beschermde
kwalificatie te bieden. Dit proces is door de NVCG in gang gezet en gesteund door VWS:

	
de patiënt heeft vanaf 1 juli 2019 de mogelijkheid om zich ervan te vergewissen of een cosmetisch arts
bekwaam is;

	
alle NVCG-gecertificeerde artsen verkrijgen per 1 juli 2019 de beschermde titel cosmetisch arts KNMG.

WAT VERANDERT ER VOOR COSMETISCH ARTSEN?
Alle NVCG-gecertificeerde artsen kunnen zich per 1 juli 2019 onderscheiden als aantoonbaar bekwaam
cosmetisch arts. De NVCG zorgt ervoor dat deze NVCG-gecertificeerde artsen in het KNMG-register
worden opgenomen.
Andere artsen die op dit moment nog niet voldoen aan de eisen voor certificatie kunnen gebruik maken
van de driejarige overgangsregeling om alsnog in aanmerking te komen voor deze beschermde titel.

Positief in de media
De profielerkenning is een verandering in de gezondheidszorg die
van groot maatschappelijk belang is. In tijden waarin veel aandacht
is voor de wanpraktijken door niet bekwame artsen zal de NVCG dit
nieuws benutten om een positief geluid in de media te brengen om
dit nieuwe profiel, waarmee de bekwaamheid van de door de KNMG
erkende cosmetisch artsen gewaarborgd is, goed op de kaart te zetten.
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Zie voor
meer informatie
onze website: www.nvcg.nl
Hier vindt u binnenkort
ook een lijst met
veelgestelde
vragen.

eskunde

d

VANAF
1 JULI
2019

3 JARIGE OVERGANGSREGELING
De arts die op enig moment in de periode van 1 juli 2019 tot 1 juli 2022 is ingeschreven in het register
van cosmetisch artsen van de NVCG komt in aanmerking voor inschrijving in het profielartsenregister
voor cosmetisch artsen KNMG, indien deze voldoet aan de volgende cumulatieve eisen:
a.	de arts vraagt de RGS uiterlijk op 30 juni 2022 om inschrijving in het profielartsenregister
voor cosmetisch artsen KNMG;
b.	de arts is op het moment van de aanvraag en op het moment van inschrijving in
het profielartsenregister voor cosmetisch artsen KNMG als cosmetisch arts ingeschreven
in het betreffende register van de NVCG;
c. de arts heeft in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag gemiddeld over deze vijf
jaar ten minste 16 uur per week werkzaamheden in de cosmetische geneeskunde verricht
met ten minste gemiddeld 600 patiëntcontacten per jaar.
Deze in totaal 4160 uur werkzaamheden en 3000 patiëntencontacten hebben in
ten minste drie van de vijf jaar plaatsgevonden;
d. de arts heeft in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag gemiddeld over deze
vijf jaar voor ten minste 40 geaccrediteerde uren of het equivalent daarvan in punten,
per jaar deelgenomen aan deskundigheidsbevorderende activiteiten op het gebied van
de cosmetische geneeskunde, overeenkomstig het Besluit herregistratie specialisten; en
e. de arts heeft met goed gevolg deelgenomen aan het nascholingsprogramma van de NVCG.
De duur van de inschrijving in het profielartsenregister voor cosmetisch artsen bedraagt vijf jaar,
daarna volgt een herregistratie procedure.
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VERENIGINGSNIEUWS

NIEUW
REDACTIELID
VAN HET CG MAGAZINE
STELT ZICH VOOR
Graag stel ik me voor als nieuw redactielid van de NVCG! Ik kijk er enorm
naar uit om mijn bijdrage te leveren aan het Cg Magazine.

Desirée van den Berg
cosmetisch arts

Van jongs af aan wist ik al dat ik arts wilde worden en wilde studeren
aan de Universiteit van Amsterdam, net als mijn vader. Toen ik met
het gezin naar New Jersey, USA verhuisde op 15-jarige leeftijd was het
dan ook niet gek dat ik na mijn high school diploma op mijn 18e alleen
terugging naar Nederland om mijn droom te verwezenlijken. Al in mijn
studententijd ontstond mijn fascinatie voor schoonheid door het doen van
modellenwerk en doordat ik in 2010 verkozen werd tot Miss Nederland.
Hierdoor mocht ik meedoen aan de grote internationale miss verkiezingen
zoals Miss Universe en Miss World. Tijdens die verkiezingen kwam ik
in contact met de mooiste vrouwen over de hele wereld die ieder over
hun eigen unieke schoonheid beschikten. Hoe kan je daar als jury nu de
‘mooiste’ uitkiezen dacht ik altijd.
Na een jaar vol unieke ervaringen en mooie reizen als Miss Nederland
was ik blij om niet meer alleen met mijn uiterlijk bezig te zijn en ging ik
met veel plezier terug naar de universiteit om mijn studie af te maken.
En hoe geweldig ik de studie geneeskunde ook vond, de coschappen en
het ‘ziekenhuisleven’ stonden mij zwaar tegen. Na het voltooien van
mijn studie was het met mijn commerciële achtergrond en fascinatie voor
schoonheid dan ook een logische keuze om cosmetisch arts te willen
worden. Ik vond Frodo Gaymans zijn werk altijd heel mooi door zijn
‘holistische’ benadering en focus op natuurlijke schoonheid en ik kon mijn
geluk dan ook niet op toen hij mij wilde opleiden. Hij heeft mij echt leren
kijken naar gezichten, de wens achter de vraag te achterhalen en eerlijk te
zijn over mooi zijn. In mijn werk ligt de focus dan ook op het zo natuurlijk
mogelijk behandelen door balans terug te brengen in cliënten hun gelaat
en ze weer zelfverzekerd te laten voelen over hun uiterlijk. Want juist
dat laatste heeft mij zoveel gebracht toen ik verkozen werd tot Miss
Nederland.
Als nieuw redactielid wil ik meer verdieping vinden in mijn werk en
verschillende aspecten van de cosmetische geneeskunde (wetenschappelijk) onderzoeken. Momenteel ben ik als kersverse moeder aan
het genieten van mijn pasgeboren zoon Rhys.
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Het gebruik van botulinetoxine bij de

depres

In de praktijk van de cosmetisch arts komen allerlei
soorten cliënten die geholpen willen worden voor
hun problemen op cosmetisch gebied. Een van deze
behandelingen is een botulinetoxine behandeling
van de frons. Wanneer cliënten na een paar weken
terugkomen voor controle of voor een nieuwe
behandeling, wordt vaak aangeven dat hun voorhoofd niet meer zo “zwaar” aanvoelt. Ze voelen
zich gelukkiger en zitten beter in hun vel. Het
botulinetoxine heeft het gezicht van de cosmetische
geneeskunde letterlijk en figuurlijk over de jaren
veranderd. Was men voorheen afhankelijk van
plastische chirurgie voor een rimpel behandeling,
nu kan door middel van een paar injecties hetzelfde,
meestal beter, (tijdelijk) resultaat verkregen worden.
Naast het verminderen van de bekende rimpels,
laat de literatuur ook zien dat botulinetoxine kan
helpen bij spasmen, hyperhydrosis, hypersalivatie,
dystonie en verschillende soorten hoofdpijn.1
In het laatste review over hoofdpijn zijn de
belangrijkste punten hiervan besproken.2
Nu blijkt dat botulinetoxine ook gebruikt kan
worden bij een (zware) depressie.
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door drs. Randi B. van der Roest, cosmetisch arts
& drs. Isabella Savic, cosmetisch arts

MEDISCH

behandeling van een

sie

DEPRESSIEVE STOORNISSEN
Een depressie is een psychiatrische stoornis die in
Nederland vaak voorkomt.3 Een depressie kan
verstrekkende gevolgen hebben voor cliënten.
Over het algemeen maken in Nederland 750.000
mensen, tenminste een keer in hun leven een
depressie door. Daarnaast komt een depressie
twee keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen.
In 50% van de gevallen komt het vaker dan
één keer voor. Over het algemeen ontstaat
een eerste depressie meestal tussen het 20e en
40e levensjaar. Daarnaast laten cijfers zien dat
ongeveer 15% van de zelfmoorden gepleegd
worden tijdens een depressie.3
Een depressie is niet-medicamenteus en medicamenteus, met psychofarmaca, te behandelen.
70% van de cliënten reageert goed op psychofarmaca. Therapieresistente cliënten kunnen nog
elektroconvulsietherapie (ECT) proberen aan het
einde van een behandelingstraject.
Dit heeft een succespercentage van 90%.3
Het nadeel van ECT is dat het in een ziekenhuis
uitgevoerd moet worden, via een opname of
in dagbehandeling. Daar komt bij dat er vaak
meerdere ECT behandelingen uitgevoerd
moeten worden om tot een goed resultaat te
komen. Daarnaast kan het voorkomen dat een
medicamenteuze behandeling met psychofarmaca
of psychologische interventies net niet het
gewenste effect laat zien.4
Een eenduidige oorzaak voor een depressieve
stoornis is er nog steeds niet altijd. Wat wel
zeker is, is dat erfelijkheid, een ingrijpende
gebeurtenis, een chronische ziekte, maar ook
omgevingsfactoren daaraan kunnen bijdragen.5
In dit review wordt gekeken naar de effectiviteit
van botulinetoxine bij de behandeling van een
(zware) depressie. >
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Er zijn verschillende vormen van een depressie volgens de NHG 6
	
Depressieve klachten: sombere stemming, waar de patiënt hinder van ondervindt,
maar waarbij niet wordt voldaan aan de DSM-IV-criteria voor een depressie.

	
Een postpartumdepressie is een depressie die ontstaat na een bevalling.
	
Een winterdepressie is een depressie, waarbij de symptomen in de herfst beginnen en
in het voorjaar weer verdwijnen. De diagnose kan gesteld worden als de depressie minimaal
twee winters heeft plaatsgevonden.

	
Dysthymie: depressieve klachten die ten minste twee jaar gedurende het grootste deel van
de dag aanwezig zijn en meer dagen wel dan niet, waarbij naast de sombere stemming nog
twee tot drie andere DSM-IV-symptomen aanwezig zijn.

	
Depressie: sombere stemming en/of een duidelijke vermindering van interesse of plezier in
	bijna alle activiteiten, bijna dagelijks en gedurende het grootste gedeelte van de dag.
Er moeten tenminste vijf symptomen, zoals vermeld in de DSM-IV, aanwezig zijn, waaronder
ten minste een van de kernsymptomen, gedurende tenminste 2 weken.

Kernsymptomen zijn:
Sombere stemming gedurende het grootste deel van de dag.

	
Duidelijke vermindering van interesse of plezier in alle of bijna alle activiteiten
gedurende het grootste deel van de dag.

Overige symptomen zijn hierbij:
	
Duidelijke gewichtsvermindering of
gewichtstoename.

	
Slapeloosheid of overmatig slapen.
	
Psychomotorische agitatie of remming.
	
Moeheid of verlies van energie.
	
Gevoelens van waardeloosheid of
buitensporige of onterechte
schuldgevoelens.

	
Verminderd vermogen tot nadenken of
concentratie of besluiteloosheid.

	
Terugkerende gedachten aan de dood,
terugkerende suïcidale gedachten,
of een suïcidepoging of een specifiek plan
om suïcide te plegen.6
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Conventioneel wordt een depressie in
eerste instantie niet-medicamenteus
behandeld door middel van voorlichting,
dagstructurering en activiteitenplanning,
kortdurende psychologische behandeling
en/of psychotherapie. Wanneer dit
onvoldoende is, wordt overgegaan op
een SSRI. Wanneer hier goed op wordt
gereageerd dan wordt de behandeling 6
maanden voortgezet en daarna afgebouwd.
Anders wordt overgegaan op een TCA of
visa versa. Bij nog steeds een verminderd
respons wordt bv lithium of mirtazepine
toegevoegd. Anders wordt overgegaan op
een MOA remmer. Het hangt van de ernst
van de depressie af wanneer met ECT
wordt gestart. Dit kan ook al eerder in
de behandeling zijn. 7
In het advies van de NHG en in het
Farmacotherapeutische kompas staat
botulinetoxine niet aangemerkt als een van
de mogelijke geneesmiddelen die gebruikt
kan worden bij de behandeling van een
depressie. 6-7

FACIAL FEEDBACK HYPOTHESE
Als wordt gekeken naar de (kern)
symptomen van een depressie, zijn er ook
verschillende gezichtsexpressies zoals
fronsen en verdriet, die zeer duidelijk
naar voren kunnen komen bij een cliënt
die depressief is. Hierbij zijn twee spieren
verantwoordelijk voor, namelijk de
procerus en de corrugator in de glabulaire
regio. Elektromyografie studies hebben
aangetoond dat er overactiviteit is van
deze spieren bij depressieve patiënten. 8
Gezichtsuitdrukkingen hebben invloed op
interpersoonlijke relaties, eigenwaarde,
stemming en emoties. Dit wordt ook wel
de facial feedback hypothese genoemd. 9
De facial feedback hypothese laat zien
dat gebruik van botulinetoxine minder
negatieve symptomen van emoties laat
zien door het uitschakelen van spieren in
de glabulaire regio, namelijk de procerus en
de corrugator. Een consequentie is dat een
negatief effect moeilijker te onderhouden
is, waardoor de patiënt in een positievere
gemoedstoestand komt te verkeren. 9

BEHANDELING VAN EEN DEPRESSIE
MET BOTULINETOXINE
In het onderzoek naar het gebruik van botulinetoxine bij de behandeling van depressies, werd gekeken naar een aantal wetenschappelijke
onderzoeken en bestaande reviews.10-16
De studies laten zien dat de cliënten werden verdeeld over 2 groepen,
een placebo groep en een botulinetoxine groep. Over het algemeen
kregen de vrouwen minder botulinetoxine geïnjecteerd dan de mannen.
In de studie van Magid et al12, kregen vrouwen 29U en mannen 39U en
de studie van Finzi et al16, kregen vrouwen ook 29U en mannen 40U.
Allen werden behandeld in de glabulaire regio.
Over het algemeen kan gezegd worden dat in de eerste twee weken,
er geen verschil te zien is tussen de placebogroepen en de behandelde
groepen met botulinetoxine.10-16
Na twee tot zes weken blijkt er wel significant verschil te worden gezien
tussen de twee groepen. De groep behandeld met botulinetoxine laat
een antidepressief effect zien die tot 24 weken kan aanhouden, ook al
hield het cosmetisch effect na 12-16 weken niet meer aan.10-16
Daarnaast kwam naar voren dat botulinetoxine een veilige adjuvans is
bij cliënten die psychofarmaca gebruiken voor de behandeling van een
depressie en botulinetoxine als single optie gebruikt kan worden bij de
behandeling van een depressie.10-16
Psychiater M. Axel Wollmer, van de Universiteit van Basel in Zwitserland,
legt uit dat een mogelijke verklaring voor het effect van botulinetoxine
op depressie wordt veroorzaakt door het tegengaan van de negatieve feedback die door de stand van de spieren van het gezicht worden
veroorzaakt als terugkoppeling naar de hersenen. Door hyperactiviteit
van bepaalde spieren, zoals die van de glabella die voor een vermoeide of
boze blik zorgen, worden negatieve emoties gekoppeld met hyperactiviteit van deze spiergroepen waardoor de handhaving van deze negatieve
emoties in stand worden gehouden.17 >
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DISCUSSIE

CONCLUSIE

Naast deze onderzoeken zijn er nog meer onderzoeken te vinden op Pubmed die over het algemeen een positief resultaat geven over het gebruik van botulinetoxine bij een (zware) depressie.
Er kan gezegd worden dat deze onderzoeken
teruggrijpen op de facial feedback hypothese.
Alleen verklaart deze hypothese niet wanneer na
12-16 weken het cosmetisch effect is verdwenen,
het antidepressieve effect langer aan kan blijven
houden.
Er moeten alleen wel kanttekeningen geplaatst
worden bij deze wetenschappelijke onderzoeken.
De grootte van de groepen zijn klein. Er werden
28 tot 85 cliënten geïncludeerd. Ook wanneer
de groepen werden gepoold, bleven de groepen
klein. Daarnaast is er gender bias. Niet iedereen
kreeg dezelfde hoeveelheid botulinetoxine
geïnjecteerd.
In de onderzoeken van Finzi en Wasserman,
Wollmer, Magid en Zamanian et al, zijn het allemaal patiënten met een unipolaire depressie.
En wat ook niet onbelangrijk is, een echt blind
onderzoek is niet uit te voeren. Er is namelijk
goed te zien of iemand in de placebogroep zit of
niet. Dus hoe betrouwbaar zijn deze onderzoeken
in een dubbelblind Randomized Controlled Triail
(RCT) uit te voeren?

Botulinetoxine lijkt een goede adjuvans te zijn
bij de behandeling van depressies of als single
therapie bij de behandeling van een depressie.
Het lijkt ook de facial feedback hypothese te
ondersteunen dat de aangezichtsspieren niet
alleen expressie vertonen, maar ook de stemming reguleren.
Maar er zijn in de toekomst meer trials nodig
om te kijken naar het antidepressieve karakter
van botulinetoxine bij de behandeling van een
depressie.
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The Face of Emotions: Wat, als onze gezichts-

Journal of Psychiatric Research Volume 52, May 2014, Pages 1-6

uitdrukkingen onze gemoedstoestanden bepalen in

17 Tori Rodriguez, (M. Axel Wollmer) Botox Fights Depression The wrinkle

plaats van ze te onthullen?

treatment prevents face muscles from registering negative emotions
Scientific American Mind September 1st, 23, 4, 12, 2012
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Vacature Cosmetisch Arts (8-40 uur p.w.)
Over ons
Ceulen Klinieken is een jong en snelgroeiend Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) met vestigingen in Amersfoort,
Breda, Helmond en Schiedam. Patiënten kunnen bij ons terecht voor de diagnostiek en behandeling van dermatologische en flebologische aandoeningen. Daarnaast doen wij cosmetische ingrepen en laserbehandelingen.
Bij Ceulen Klinieken werken 9 dermatologen, 1 anios, 3 huidtherapeuten, 1 physician assistant en een team van
ervaren en enthousiaste doktersassistentes en receptionisten. De behandelteams worden ondersteund door een
bedrijfsmanager en een afdeling kwaliteit, zorgadministratie en marketing. Ceulen Klinieken is ZKN gecertificeerd en
heeft met alle zorgverzekeraars contracten gesloten. Ceulen Klinieken heeft een affiliatie met het Erasmus MC voor
het opleiden van co-assistenten op de locaties Breda en Schiedam.
Kernwaarden
Hoge kwaliteit van zorg en professionaliteit zijn belangrijke kernwaarden van Ceulen Klinieken. Om de beste
dermatologische zorg voor de patiënten te kunnen bieden, is er een locatie overstijgende samenwerking tussen de
dermatologen onder andere in de vorm van vakgroepsvergaderingen en PA-besprekingen. Ook worden de bereikbaarheidsdiensten onderling verdeeld.
Wij bieden
Een uitdagende functie waarbij je samenwerkt in het team van dermatologen en huidtherapeuten.
Voldoende mogelijkheden om je verder te ontwikkelen (PDO-lifting, CO2 laser, TCA/Jessner peeling, sclerotherapie).
Een tijdelijke aanstelling voor minimaal een half jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
Aanstelling in de vorm van een loondienstverband met een marktconform salaris.
Pensioenregeling en voldoende scholingsdagen en scholingsbudget.
Een auto van de zaak die je eventueel ook privé mag gebruiken.
Wij zoeken
Één of meerdere cosmetisch artsen die zelfstandig behandelingen met injectables kunnen uitvoeren.
Je kunt cliënten zelfstandig adviseren om het gewenste cosmetische effect te realiseren.
Een afgeronde opleiding tot cosmetisch arts of de bereidheid om deze opleiding te gaan volgen strekt
tot aanbeveling.
Je bezit veel energie, enthousiasme en met duidelijke overredingskracht zorg je dat de klus geklaard wordt.
Je hebt de ambitie om jouw patiënt centraal te stellen en te laten ervaren dat hij bij jou in de beste handen is.
Je houdt van veel afwisseling en houdt niet van één vaste werkplek, ook ben je in bezit van een autorijbewijs
Je hebt geen negen-tot-vijf mentaliteit.
Je bent woonachtig binnen de cirkel Eindhoven-Breda-Rotterdam-Utrecht-den Bosch.
Contact
Wil je meer informatie? Dan kun je bellen met Roeland Ceulen (06-21 55 37 06). Spreekt deze vacature je aan en wil je
solliciteren? Stuur dan jouw CV en brief voor 15 juni 2019 naar s.tellings@ceulenklinieken.nl

www.ceulenklinieken.nl

B OTU LI N ETOX I N E
B EHAN D ELI N G
B IJ
Z WAN G ER EN
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MEDISCH

Door Desirée van den Berg, cosmetisch arts

In Nederland is de algemene regel
dat er geen behandeling met
botulinetoxine type A (BTX-A) gegeven
mag worden als de cliënte zwanger is,
omdat er te weinig bekend is over
de risico’s voor de ongeboren baby.
Het vermoeden is wel dat er geen
negatieve effecten te zien zullen zijn
bij een lage dosering BTX-A zoals bij
de cosmetische indicaties, maar door
gelimiteerd wetenschappelijk bewijs
sta je niet stevig in je schoenen als arts
mochten er toch complicaties optreden
na een behandeling.
In de praktijk zie je dat het overgrote
deel van de cliënten, die een
botulinetoxine behandeling ondergaan,
vrouw zijn en zich in de vruchtbare
leeftijd bevinden. De vraag zal dus
om de zoveel tijd vast in je praktijk
voorbijkomen.
Wat mij betreft tijd om weer eens
in dit onderwerp te duiken en te kijken
of er nieuwe ontwikkelingen zijn in
het gebruik van BTX-A tijdens de
zwangerschap.
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"MAYBE SHE'S BORN WITH IT, MAYBE IT'S BOTOX"

BTX-A
Onabotuline Toxine A (Botox®) is door de Amerikaanse
Food and Drug Administration (FDA) als een zwangerschap categorie C farmaceutisch product geregistreerd.
Dit houdt in dat er geen adequate RCT studies gedaan
zijn bij zwangeren en zij adviseren dan ook om alleen
een behandeling te doen wanneer de voordelen opwegen tegen de nadelen.1 Dit laatste geldt vooral voor de
niet-cosmetische indicaties zoals migraine profylaxe,
achalasie en cervicale dystonie. Ondanks de afwezigheid van RCT studies, zijn er wel meerdere case reports
en retrospectieve studies waar de meest recente
reviews op gebaseerd zijn.
BTX-A lijkt niet door de placenta te kunnen diffunderen vanwege de grootte van zijn moleculaire gewicht
(150 kD) en de verwachting is dat er geen systemische
blootstelling kan plaatsvinden na correcte intramusculaire of intradermale injectie.2 Ook via dierlijk onderzoek met zwangere konijnen die intraveneus met hoge
doseringen BTX-A werden geïnjecteerd werden er geen
toxines gevonden in de placenta of in de foetussen zelf.
Toch bestaat er bezorgdheid dat hoge doseringen
(>600 U) van onabotuline toxine gepaard gaat met
gevallen van systemische zwakte.3 Echter, doseringen
die worden gebruikt in cosmetische procedures zijn
meestal minder dan 100 eenheden. In een recent review
uit 2018 werd botulisme bij 15 zwangere patiënten
gemeld en hierbij werden geen geboorte defecten,
spontane abortus of congenitaal botulisme gezien.4
In twee gevallen van maternaal botulisme werd foetaal
serum afgenomen en ook daar werd er geen BTX-A
gevonden.

RECENT ONDERZOEK
Het meeste onderzoek over BTX-A tijdens de zwangerschap is gebaseerd op retrospectieve studies van onopzettelijke of opzettelijke blootstellingen aan BTX-A.
Een recent review gebaseerd op case-reports van
BTX-A injecties tijdens de zwangerschap concludeerde
dat blootstelling aan BTX-A zonder nadelige gevolgen
voor de foetus was.5 Er werd gekeken naar blootstelling aan BTX-A voor verschillende medische indicaties
bij in totaal 28 zwangerschappen waarvan 18 in het
eerste trimester. Deze zwangerschappen leidden tot
25 gezonde bevallingen, 1 therapeutische abortus en
2 spontane abortussen.6-11 Het verband met foetaal
overlijden is in deze laatste 2 gevallen echter onduidelijk omdat beide vrouwen die een miskraam kregen, al
een voorgeschiedenis van miskramen hadden.
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Een grote Allergan-studie van BTX-A met in totaal
232 blootgestelde patiënten tijdens de zwangerschap)
toonde aan dat behandeling met Botox® 3 maanden
voor of tijdens de zwangerschap, gelijke kansen gaf op
abnormale zwangerschapsuitkomsten als bij de algemene bevolking.12 Studies die meegenomen werden
waren afkomstig van de afgelopen 24 jaar (1990-2014)
en abnormale zwangerschapsuitkomsten zoals spontane abortus, foetale misvormingen en genetische
afwijkingen werden onderzocht.

REFERENTIES
1 US Department of Health and Human Services. Title 21-Food and Drugs. Chapter I-Food

CONCLUSIES
Bij correcte toediening van BTX-A en in doseringen
<100 U is de verwachting dat het niet in de systemische
circulatie terechtkomt. Daarom wordt bij het toedienen
van BTX-A aan een zwangere vrouw op basis van zijn
lokale werking en van de bestaande gegevens geen
schade aan de foetus verwacht. Tot er echter meer
onderzoek beschikbaar is, wegen wat mij betreft de
voordelen bij een cosmetische indicatie niet op tegen
het risico voor de ongeboren vrucht. Ik sluit me dan ook
aan bij de algemene regel om geen BTX-A behandeling
te overwegen bij een zwangere cliënte omdat recent
onderzoek niet doorslaggevend is om het volledig veilig
te achten.

NA BTX-A BEHANDELING TOCH
POSITIEVE ZWANGERSCHAPSTEST
Mocht een ongeruste klant contact met je opnemen na
een BTX-A behandeling die niet wist dat ze zwanger
was, kan je haar dus vertellen dat er tot nu toe geen
duidelijke aanwijzingen zijn dat het schade kan toebrengen aan de ongeboren vrucht.
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FILLERS TIJDENS ZWANGERSCHAP
En hoe zit het met fillers tijdens de zwangerschap, mag
dat dan wel? Er zijn 21 fillers die goedgekeurd zijn door
de Amerikaanse Food and Drug Administration, waaronder collageen, hyaluronzuur, calciumhydroxylapatiet
en poly-L-melkzuur.13 Er zijn geen gerapporteerde
veiligheidsgegevens over het gebruik van cosmetische
fillers tijdens de zwangerschap, dus gebruik ervan tijdens de zwangerschap wordt dan ook afgeraden.
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CONGRESVERSLAG

door drs. Ludy Holst, cosmetisch arts en eigenaar Van Lennep Klinieken

PARIJS
IMCAS 2019

Afgelopen januari was ik 3 dagen op de IMCAS in Parijs,
dit maal op uitnodiging van L’Oreal. Met de 2 artsen van
Van Rosmalen Kliniek zijn we samen met Maud Hellebrekers,
die het merk SkinCeuticals vertegenwoordigt voor Nederland,
op woensdagavond met de TGV vertrokken vanaf Rotterdam CS.
Het blijft toch steeds weer een feest dat je slechts in een
paar uur in een heel andere wereldstad bent, waar we diezelfde
avond met zijn 4-en gegeten en vooral veel bijgekletst hebben
in een hip restaurant.
We hadden een klein hotel naast de Arc de Triomph, een
prima stukje lopen naar het congrescentrum. Je kunt ook in
het hotel in het congrescentrum slapen, dan rol je echt
uit je bed het congres in.

RIJEN
Het was deze keer veel beter geregeld bij het ophalen van
de batches, vorig jaar was dat een ramp door lange rijen. Blijkbaar heeft de organisatie zich wat aangetrokken van de kritiek.
Nu ik dit schrijf bedenk ik eigenlijk dat de rijen dit jaar niet
buiten maar binnen stonden, met name voor AmphiTheatre Bleu,
de grootste zaal met de voornaamste sessies, o.a. de fameuze
cadaversessies. Die was compleet bezet, er werd gesluisd bij
de deur. De rij voor de deur was zo lang, dat je eigenlijk
niet meer de zaal inkwam gedurende de gehele sessie.
Dat ga ik volgend jaar dus anders aanpakken…. je moet
dus wel zo’n 20 minuten voor de start van de sessie
in de zaal aanwezig zijn.
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31 januari - 2 februari

Er waren vele artsen uit Nederland, ik schat
meer dan 100. Veel cosmetisch artsen,
ouwe bekenden en ook nieuwkomers, maar
zeker ook veel plastisch chirurgen (er was
een 3-daagse module IMCAS Surgery), dermatologen en andere specialisten.

VEEL DEMONSTRATIES
Donderdags was er de klassieke en meest
favoriete Cadaver Workshop die een uitgebreid inzicht bood in de anatomie voor injectables, threads, genitale en EBD behandelingen door simultane overdracht van live
dissecties en live demonstraties.
Daarnaast waren er ontelbaar veel sessies
over injectables, lasers en EBD, klinische
dermatologie, cosmeceuticals, aangezichts-

chirurgie, threads, borst- en lichaamschirurgie, regeneratieve chirurgie en celtherapie,
genitale behandelingen, haarrestauratie
evenals professionele business sessies.

APP
Met de handige IMCAS Academy App kun
je niet alleen je eigen agenda naar behoefte
customizen, maar ook navigeren met een
handige kaart en connecten met andere
deelnemers.
Voor andere ontmoetingen dan met de
reeds bekende mensen zijn de Netwerk
Cocktail op de 2e avond en het fameuze
Gala Dinner & After Party op de laatste
avond ook zeer geschikt. Wij hadden
op dat moment ons eigen feestje met
SkinCeuticals Global in een prachtig hotel.

Op vrijdag was de Global Market Summit.
Je kon daarbij de grote spelers van de esthetische industrie ontmoeten. Ook wel leuk
om te horen over toekomstige innovaties,
fusies en strategieën.

IMCAS Academy
Voor diegenen die het gemist hebben of
nog eens na willen zien is er natuurlijk de
IMCAS Academy, een e-learning platform
waarop alle presentaties van de IMCAScongressen verzameld zijn. Zo kun je wanneer het je uitkomt nog eens een presentatie nazien. Ik kan jullie deze van harte
aanbevelen!
Ik kijk alweer uit naar het volgende congres!
Au revoir,
Ludy
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NO FILTER.
JUST HER.
1207 likes
De perfecte selﬁe zonder ﬁlter wordt werkelijkheid met Belotero® Revive.
Ontdek het nieuwe product binnen het Belotero® assortiment, speciaal ontwikkeld voor een jongere huid.
• Hydratatie van de huid 1

1
2

• Verbetering van de huidkwaliteit 1

Merz BELOVE Study, 2019 (ter goedkeuring voorgelegd)
BELOTERO® Revive gebruiksaanwijzing, versie 3.0, 2018

PQC BNLNL 2300 MAR19

• Voorkomt fijne lijntjes en rimpels 1,2

VERENIGINGSNIEUWS

DE NVCG HEEFT DE VOLGENDE NIEUWE ARTSEN MOGEN VERWELKOMEN
|

Drs. Mahmoud Abkhezr
Drs. Olga Akse

|

chirurg, woonplaats Rotterdam, werkzaam bij Center Kliniek

arts, woonplaats Swalmen, werkzaam bij Boclinics

|

Drs. Janne van Avendonk

|

Drs. Edward Berends

arts, woonplaats Westerbork

Drs. Sjobha van den Berg
Drs. Coriene Catsman
Drs. Babette Diemel

|

|

|

arts, woonplaats Amstelveen, werkzaam bij Faceland

arts, woonplaats Rotterdam, werkzaam bij House of Bratz

arts, woonplaats Amsterdam, werkzaam bij Faceland

Drs. Claire Demmendal
Drs. Charlotte Franke

arts, woonplaats Amsterdam, werkzaam bij Faceland

|

|

arts, woonplaats Bergschenhoek, werkzaam bij Skindoctor

arts, woonplaats Laren, werkzaam bij OLVG

Drs. Muriëlle Ginada van Engelen
Drs. Veerander Ghotra
Drs. Anne Grelack

|

|

|

arts, woonplaats Hilversum, werkzaam bij Faceland

arts, woonplaats Badhoevedorp, werkzaam bij Faceland

arts, woonplaats Amsterdam, werkzaam bij Faceland

| arts, woonplaats Utrecht, werkzaam bij Faceland
Drs. Awat Hassan | arts, woonplaats Barendrecht, werkzaam bij Praktijk Diana Gabriëls
Drs. Chris den Hengst | dermatoloog, woonplaats Woerden, werkzaam bij Polikliniek de Blaak
Dr. Anke Hoogers | arts, woonplaats Berkel-Enschot, werkzaam bij Faceland
Drs. Eva Klint | arts, woonplaats Amsterdam, werkzaam bij Velvet Clinics
Drs. Roger Kroll | arts, woonplaats Maastricht, werkzaam bij Lipocentrum
Drs. Yesim Misirli | arts, woonplaats Rotterdam
Drs. Jean-Paul Kleijne | huisarts, woonplaats Best, werkzaam bij Injectables
Drs. Whitneij Koeiman | arts, woonplaats Eindhoven, werkzaam bij Faceland
Drs. Marie Kuijt | arts, woonplaats Amsterdam, werkzaam bij Faceland
Drs. Merel Laboyrie | arts, woonplaats Mook
Drs. Shaktie Lalé | arts, woonplaats Leiden, werkzaam bij Faceland
Drs. Anouk Leusden | arts, woonplaats Hoek van Holland, werkzaam bij LangeLand Ziekenhuis
Drs. Babak Mahadavian Delavary | arts, woonplaats Someren, werkzaam bij Clinic63
Drs. Christa Nieuwenhuizen | huisarts, woonplaats Hobrede
Drs. Kimberley Moerman | arts woonplaats Groningen, werkzaam bij Moerman Clinic
Drs. Nicoliene Nijman | arts, woonplaats Amsterdam, werkzaam bij Faceland
Drs. Karina Rahimi | arts, woonplaats Barendrecht
Drs. Pieter Siebenga | arts, woonplaats Amsterdam, werkzaam bij Falck Clinic
Drs. Robin Snijders | arts, woonplaats Amsterdam
Dr. Martin Statius Muller | chirurg, woonplaats Santpoort-Zuid, werkzaam bij Kliniek Heihof
Drs. Tiba Tossijn | arts, woonplaats Amsterdam, werkzaam bij Faceland
Drs. Mike-Stephen Tromp | arts, woonplaats Nijmegen, werkzaam bij Faceland
Drs. George Tokmaji | arts, woonplaats Hoofddorp
Drs. Tatjana Water | huisarts, woonplaats Broek op Langedijk.
Drs. Aletta de Wit | arts, woonplaats Leusden, werkzaam bij werkzaam bij Injectable kliniek
Drs. Roos Wolthuizen | arts, woonplaats Groningen, werkzaam bij DermaClinic
Drs. Michiel Westedt | arts, woonplaats Amsterdam, werkzaam bij Faceland
Drs. Amber Zegveld | arts, woonplaats Amsterdam, werkzaam bij Faceland
Drs. Sarah Harrad
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CONGRESVERSLAG

door drs. Isabella Savic, cosmetisch arts

MONACO
Eindelijk was het weer zo ver

AMWC 2019!
Van 4-5-6 april jl.
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Met meer dan tienduizend collega’s je weg lopen
te zoeken door de weggetjes en gangetjes in het
grote doolhof van het Grimaldi Forum, tussen de
eindeloze stands begroet worden door slogans
die beloven dat zij dè oplossing hebben gevonden
tegen het ouder worden.
In de loop der jaren kan ik toch wel zeggen dat ik de trappen en roltrappen heb kunnen overwinnen in
die zin dat het doolhof van het Grimaldi forum iets minder ingewikkeld is geworden. Desalniettemin
zie ik nog wel steeds de trend van nieuwe merken fillers en talloze kleurrijke stands die zo in een
aflevering in de U.S.S. Enterprise een functie zouden kunnen hebben.
Naast de prik en flits verjongende oplossingen voor onze patiënten, is mij ook opgevallen dat er een
groeiende trend van snoep en slik lekkernijen zijn die ons beloven jonger te zullen maken. Snoepjes,
chocolaatjes, drankjes, shakes en daarnaast ook nog de “ouderwetse" pillen. Alles om ons in een
handomdraai jong te maken, zogenoemd wetenschappelijk onderbouwd en bewezen… maar dan
moet je het wel minstens 3 tot 6 maanden gebruiken! Dus ja, dat is dan toch wel afwachten.
Wat mij dit jaar het meeste opvalt zijn de grotere focus op rejuvenatie van vooral de vrouwelijke
reproductieve organen en in mindere mate ook die van de man. Er is zelfs een complete precourse
dag aan toegewijd! Voor een extra paar honderd euro kun je alles te weten komen over de nieuwste
trends op dat gebied. Ik vond het zelf lastig om goede keuzes te maken naar welke sessies te gaan,
gezien het feit dat er zo veel zijn. Welke wil je zien, welke kan je missen, welke heb je al een keer
gehoord op een eerder congres? Ik geloof dat het gezegde dan luidt: door de bomen het bos niet
meer zien. De sessies over complicaties probeer ik toch wel op ieder congres te bezoeken, want daar
kunnen we per slot van rekening nooit genoeg van leren!

In ieder geval kunnen we wel toegeven dat onze grote vrienden van distributeurs en sponsoren weer
hun best hebben gedaan om ons te verwennen met koffie en lekkernijen. Leuk is het ook te zien hoe
sommige merken die enkele jaren geleden ergens in een hoekje nog kleine standjes hadden nu hun
ware plek hebben veroverd tussen de grote jongens! Goed gedaan, we zijn blij voor jullie!
Na enkele dagen, kijken, lopen, leren, netwerken en lekker los gaan in onder andere onze geliefde
Boeddha bar is het dan tegen het einde van de zaterdagmiddag toch echt tijd om aan de warmte te
ontsnappen van de dichte ruimte met glazen dak waar de temperatuur tropische hoogtes begint te
bereiken en in te ruilen voor een verkoelend laatste drankje in Monaco; dit jaar op het terrasje van
het overvolle maar beruchte Café de Paris, nadenkend over alle indrukken van dit jaar en wat voor
nieuwe verassingen we volgend jaar weer zullen meemaken…
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2019 AGENDA NVCG
Advanced training TCA-Fenol en Benebellum
13 mei
Doorn
Masterclass Ultherapy® en Radiesse®
15 mei
Breda
Workshop Liquid Facelift
16 mei
Diest/België
ZO Skin Health module 2
20 mei
Veghel
ZO Skin Health module 2
21 mei
Veghel
SkinTech® Peelings - AHA & TCA
21 mei
Doorn
ALV en Symposium NVCG
25 mei
NH Jan Tabak Bussum
ZO Skin Health module 3
27 mei
Veghel
ZO skin Health module 3
28 mei
Veghel
			
ZO Skin Health module 4
3 juni
Veghel
Face 2019
7 tm 8 juni
Londen
ZO Skin Health module 5
11 juni
Veghel
Colorescience Training
13 juni
Veghel

Mei

Nascholing NVCG ivm overgangsregeling
profielregistratie cosmetische geneeskunde

Juni

Juli
Augustus

14 en 15 juni

Vinkeveen

info@skintechpharma.nl
https://merzaesthetics.nl/contact
https://merzaesthetics.nl/contact
www.jc-imp.nl
www.jc-imp.nl
info@skintechpharma.nl
contact@nvcg.nl
www.jc-imp.nl
www.jc-imp.nl
www.jc-imp.nl
www.euromedicom.com
www.jc-imp.nl
www.jc-imp.nl
contact@nvcg.nl

ZO Skin Health module 1
17 juni
Veghel
NuFACE training
18 juni
Veghel
RRS-Inject® Skinboosters, Face│Eyes│Hair
18 juni
Doorn
Masterclass Dr. Arthur Swift, 12.00 uur
18 juni
regio Utrecht
Masterclass Dr. Arthur Swift, 18.30 uur
18 juni
regio Antwerpen
PRP Arthrex
19 juni
Amsterdam
ZO Skin Health module 2
24 juni
Veghel
			
ZO Skin Health module 3
8 juli
Veghel
ZO Skin Health module 1
15 juli
Veghel
			
ARTs 2019, acadamy of regenerative therapies 2 tm 4 augustus
San Diego

www.sdarts.com

Workshop plastic and
reconstructive adipose regenerative therapies.

www.sdarts.com

2 augustus

San Diego

www.jc-imp.nl
www.jc-imp.nl
info@skintechpharma.nl
https://merzaesthetics.nl/contact
https://merzaesthetics.nl/contact
www.cromapharmanederland.nl
www.jc-imp.nl
www.jc-imp.nl
www.jc-imp.nl

			

September

Oktober
Overige

ZO Skin Health module 3
2 september
Veghel
SkinTech® Peelings - AHA & TCA
3 september
Doorn
Colorescience Training
5 september
Veghel
ZO Skin Health module 4
9 september
Veghel
ALV + nascholing NVCG
11 september
NH Jan Tabak Bussum
ZO Skin Health module 5
16 september
Veghel
RRS-Inject® Skinboosters, Face│Eyes│Hair
16 september
Doorn
ZO Skin Health Masterclass
17 september
Veghel
ZO Skin Health module 2
23 september
Veghel
NuFACE training
24 september
Veghel
Saypha® Volume plus
24 september
Bussum
ZO Skin Health module 1
30 september
Veghel
			
Zo Skin Health module 1
1 oktober
Veghel
SkinTech® Peelings - AHA & TCA
7 oktober
Doorn
PRP Arthrex
9 oktober
Amsterdam
RRS-Inject® Skinboosters, Face│Eyes│Hair
29 oktober
Doorn
			
ALV + internationaal NVCG congres
29 en 30 november
Apollo Hotel Vinkeveen

www.jc-imp.nl
info@skintechpharma.nl
www.jc-imp.nl
www.jc-imp.nl
contact@nvcg.nl
www.jc-imp.nl
info@skintechpharma.nl
www.jc-imp.nl
www.jc-imp.nl
www.jc-imp.nl
www.cromapharmanederland.nl
www.jc-imp.nl
www.jc-imp.nl
info@skintechpharma.nl
www.cromapharmanederland.nl
info@skintechpharma.nl
contact@nvcg.nl

De agenda is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks altijd gebruik te hebben gemaakt van betrouwbare bronnen kan de redactie niet aansprakelijk
worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie.
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