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CATHARINA MEIJER VOORZITTER

VAN TABOE NAAR PARADEPAARDJE NAAR PROFESSIE
De laatste maanden bericht de media bijna dagelijks over cosmetische
ingrepen. Grote lippen, borsten en billen zijn de rode draad in deze
berichtgeving. Terwijl het enkele jaren geleden nog taboe was om
een Botox- of fillerbehandeling te doen worden we nu bestookt met
‘goed gevulde’ selfies op Instagram. Alsof iedereen wil pronken met zijn
of haar cosmetische ingreep. Tegelijkertijd heerst een angst bij onze
cliënten voor een overduidelijk ‘opgespoten’ resultaat. Vanwaar deze
discrepantie?
Is dit wellicht het nieuwe taboe? Of hetzelfde taboe in een nieuw jasje?
We mogen niet ‘nep’ zijn. Door te koketteren met het opvallende ‘nep’
van anderen is het wellicht makkelijker te accepteren dat je zelf slechts
een beetje ‘nep’ bent. Misschien zijn we wel een klein stapje verder
gekomen en accepteren we bij ons zelf een kleine cosmetische correctie
als het maar niet ‘nep’ lijkt.
In deze periode waarin het vakgebied zich ontwikkelt tot een professie
is het pronken met grote lippen, borsten en billen als hype onwenselijk.
De beeldvorming die hierdoor ontstaat schrikt logischerwijs af. Geheel
onterecht, omdat het meer uitzondering is dan regel dat men wil
pronken met onnatuurlijk gevulde lichaamsdelen. En een cosmetisch
arts KNMG zal altijd een zo natuurlijk mogelijk resultaat nastreven.
Deze overdreven beeldvorming doet geen recht aan de inspanningen
van de cosmetisch arts KNMG en van de NVCG als beroepsvereniging,
die zich maximaal inzetten om het vak naar het hoogste niveau te
brengen. Ik vertrouw erop dat dit verschijnsel tijdelijk is en een fase
in de ontwikkeling van ons jonge vakgebied naar volwassenwording.
Een cosmetische behandeling hoort niet in de taboesfeer te zitten.
In onze ‘vrije’ maatschappij moet men zich vrij genoeg voelen om te
kiezen voor een kleine cosmetische correctie om zich daarna beter te
voelen. Als professional weten wij maar al te goed wat dat voor mensen
kan betekenen in termen van welzijn en algemene gezondheid.
Dr. Catharina Meijer, voorzitter NVCG
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INTERVIEW
Door Ludy Holst, cosmetisch arts KNMG

PROFESSIONALISERING VAN HET COSMETISCHE VAKGEBIED IN VOLLE GANG
Cosmetisch arts KNMG, bestuurslid NVCG, Hoofd opleidingsinstituut SOCG en eigenaar
van Medical Beauty Clinic, Sindy Plinsinga studeerde in 1996 af als arts in Groningen.
Om na haar studie dokter te worden ging zij 2 jaar als AGNIO chirurgie en gynaecologie
werken in een perifeer ziekenhuis, waarna ze een jaar psychiatrie, een deel huisarts
opleiding en als arts in de jeugdzorg uiteindelijk switchte naar de flebologie.
Gedurende de 6 jaar ervaring als fleboloog begon Sindy zich steeds meer te interesseren
en verdiepen in de injectables van het gelaat. In 2011 opende ze haar eigen
cosmetische praktijk in Huis ter Heide.
Net zoals een cosmetisch arts was destijds een fleboloog ook een arts die zichzelf bekwaamde
in het vak. Een specifieke opleiding bestond hier niet voor. Zo volgde Sindy diverse flebologische trainingen, symposia en congressen en ontmoette ze Robert Boonen, fleboloog
en Prof. Cees Wittens, vaatchirurg. Zowel Boonen als Wittens wilden het vak Flebologie
professionaliseren. Sindy heeft samen met hen en een experteam bestaande uit nog een
fleboloog, 2 dermatologen en 2 onderwijsdeskundigen de opleiding Flebologie ontwikkeld en
opgezet. Tot een profielerkenning is dat helaas nooit gekomen.
Sindy sloot zich aan bij de VAR (Vereniging voor Artsen voor Rimpelbehandeling, de voorloper
van de NVCG), een kleine club enthousiaste artsen die de cosmetische geneeskunde heel
serieus namen en als beroepsvereniging het cosmetische vak wilde professionaliseren.

ONDERWIJSCOMMISSIE
In 2011 ging het tijdens een ledenvergadering van (inmiddels) de NVCG over het belang van
de professionalisering van het vak. Het bestuur was van mening dat er binnen een half jaar
een professionele opleiding opgezet moest worden door de toenmalige onderwijscommissie,
waarop Sindy haar vinger opstak en zei dat dat haar een onmogelijke klus leek in zo’n korte
tijd en legde uit hoe dat bij de flebologie was gegaan en dat dit toch zeker 2 jaar had geduurd.
Peter Termohlen (toenmalige voorzitter) zag zijn kans schoon; “Nou”, zei Peter toen, “dan denk
ik dat ik nu kijk naar de nieuwe voorzitter van onze onderwijscommissie”. En zo geschiedde… In
maart 2012 werd Sindy voorzitter van de opleidingscommissie van de NVCG en 1 jaar later lid
van het bestuur, als penningmeester.

SOCG
Tot die tijd was er geen enkel ander medisch specialisme die voorzag in een opleiding voor
cosmetische geneeskunde. De toenmalige minister van VWS, minister Schippers zag het belang
van de professionalisering van het vakgebied en gaf twee jaar na het opstarten van dit traject
subsidie voor het verder ontwikkelen van een modulair opgebouwde opleiding.
Vanuit de Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde (NSEG), waarin alle aanpalende
wetenschappelijke verenigingen voor cosmetische behandelingen vertegenwoordigd waren,
werd ook een onderwijscommissie aangesteld. Ook hiervan werd Sindy voorzitter en kon
daardoor elke stap gemaakt door de onderwijscommissie van de NVCG voorleggen aan
de afgevaardigden van de NSEG.
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Een prachtige en unieke manier om een breed
draagvlak te creëren voor de nieuwe opleiding
tot cosmetisch arts, het was ten slotte van
groot belang dat alle wetenschappelijke
verenigingen het opleidingsplan zouden
steunen om de aanvraag tot een erkend profiel
specialisme tot een slagen te kunnen brengen.
Met de subsidie van VWS werd het mogelijk
om professionele ondersteuning van een
onderwijskundige in te huren. De Stichting
Opleiding Cosmetisch Geneeskunde (SOCG)
was daarmee een feit. De leden van de
onderwijscommissie van de NVCG hebben
erg hard gewerkt om een volledige 2-jarige
modulair gebouwde opleiding te schrijven
volgens de internationaal erkende CANMEDSmethode.

DOMEIN
Toen het Landelijk Opleidingsplan Cosmetische
Geneeskunde eenmaal klaar was heeft de
NVCG in 2016 een verzoek ingediend bij het
College Geneeskundige Specialismen van
de Koninklijke Maatschappij ter bevordering
van de Geneeskunst (KNMG) om als profiel
erkend te worden. Om dit verzoek te kunnen
beoordelen werd er een adviescommissie voor
het College Geneeskundig Specialisten (CGS)
aangesteld. Als bestuurslid en voorzitter van
de onderwijscommissie van de NVCG werd
Sindy, samen met afgevaardigden van de
aanpalende wetenschappelijke verenigingen
van de Dermatologie, Plastische Chirurgie,
Oogheelkunde, KNO-heelkunde en Psychiatrie
gevraagd om hier zitting in te nemen. Er werd
vergaderd en onderhandeld over het domein
Cosmetische Geneeskunde, het Landelijk
Opleidingsplan, de overgangsregeling en het
specifieke kaderbesluit. >

Sindy Plinsinga
"Het uitgangspunt was dat alleen artsen mét een daartoe
gespecialiseerde opleiding de titel cosmetisch arts mogen gebruiken"
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DUIDELIJKHEID VOOR CLIËNT

OVERGANGSREGELING

Het is een lange, pittige weg geweest waarin veel obstakels
genomen moesten worden. Voorop stond de wens om de
kwaliteit van het vak cosmetische geneeskunde te waarborgen, met als doel dat alleen artsen mét een daartoe
gespecialiseerde opleiding de titel cosmetisch arts gebruiken
zodat het voor cliënt ook duidelijk is of hij of zij behandeld
wordt door een gedegen opgeleide arts, essentieel voor de
kwaliteit en vooral ook voor de veiligheid van een behandeling”, aldus Sindy. ‘ Ik ben erg blij en trots dat er leden zijn
bij de NVCG die zich zo inzetten voor het professionaliseren
van dit mooie vak. Ik weet niet of de leden van de onderwijscommissie zich destijds realiseerden wat een enorme berg
werk er op hen af zou komen. Het is nog niet af.
De invulling van het Landelijk Opleidingsplan blijft van kracht
en wordt doorontwikkeld. Echt petje af voor de leden van
de commissie en het secretariaat!!’

“Ik hoop echt dat alle artsen die dit vak uitoefenen informeren of ze in aanmerking komen voor de overgangsregeling*
die vanaf 1 juli 2019 tot 1 juli 2022 van kracht is om in het
Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS) register
ingeschreven te kunnen worden als cosmetisch arts KNMG.

In de aanloop naar het verkrijgen van de beschermde titel
voor cosmetisch arts was het van belang dat de NVCG
strengere eisen ging stellen aan haar leden. Dit ook om de
cosmetisch artsen met aantoonbare bekwaamheid voor
te kunnen selecteren bij een eventuele overgangsregeling.

ERKENNING
Na 2 jaar kon er dan eindelijk een positief advies naar het
CGS die op 1 juli 2019 het profiel Cosmetische Geneeskunde
de welverdiende erkenning gaf! Met de erkenning van het
vak cosmetisch arts door de KNMG heeft de cosmetische
geneeskunde een plekje tussen de andere medische specialismen gekregen en is de titel cosmetisch arts KNMG per
1 juli 2019 een beschermde titel. Voorheen mocht elke
arts (ook zonder opleiding) zich cosmetisch arts noemen.
Dat is per 1 juli 2019 voorbij!

*

Hiervoor hoef je geen lid te worden van de NVCG, alhoewel
we dat wel aanraden om je kennis te verbreden, voor het
intercollegiale contact, de complicatiebesprekingen bij
iedere NVCG vergadering etc. Inmiddels hebben ruim 80 van
de 200 leden van de NVCG die voldeden aan de normen
van de overgangsregeling de profielerkenning toegewezen
gekregen en mogen zich nu cosmetisch arts KNMG noemen.
Indien men niet in aanmerking komt voor de overgangsregeling of als je wilt starten met de opleiding kun je solliciteren
naar een opleidingsplaats bij 1 van de 8 opleidingsklinieken
in het land of via het secretariaat van de Stichting Opleiding
Cosmetisch Geneeskunde, secretariaat@socg.nl

OM TROTS OP TE ZIJN
Nederland is hiermee het enige land in de wereld dat zo’n erkenning heeft voor artsen die werkzaam zijn in de esthetiek
met botuline toxine, fillers, biostimulatoire injectables, biologisch afbreekbare draadliften, energy based devices,
peelings en cosmeceuticals. Daar mogen wij best trots op zijn!
Het wekelijkse theorie onderwijs dat in het eerste jaar wordt
gegeven is bovendien toegankelijk voor specialisten, zoals
huisartsen, dermatologen of KNO-artsen, die de opleiding
niet volgen maar wel geïnteresseerd zijn.

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.

6

Cg MAGAZINE

SEPTEMBER 2019

Vacature opleidingsplaats
cosmetisch arts KNMG m/v
Sinds 1 juli 2019 is de profielopleiding cosmetische geneeskunde een erkende opleiding.
Het is een snel groeiend en innovatief vak met een opleidingsduur van slechts 2 jaar.
Per januari 2020 zijn nog enkele opleidingsplekken beschikbaar.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als arts in opleiding tot profielspecialist (AIOS) voer je medisch cosmetische behandelingen uit in
een cosmetische opleidingskliniek. Je werkt onder supervisie van een opleider, cosmetisch arts KNMG,
en volgt theoretisch onderwijs tijdens terugkomdagen. Je hebt geen actieve diensten.
Je wordt volledig geschoold in de kennis en kunde van het werken met injectables, lasers, licht,
energy based devices (EBD’s), peelings en cosmeceuticals. Tevens krijg je verdieping van de kennis
m.b.t. de anatomie, fysiologie en pathologie in relatie tot de verouderingsprocessen. Daarnaast wordt
je kennis verbreed op het gebied van de relevante cosmetische dermatologie en cosmetische chirurgie.

WERKOMGEVING
Op dit moment zijn er landelijk 8 gecertificeerde opleidingsklinieken, zie de website voor deze klinieken.

FUNCTIE-EISEN

•
•
•
•
•
•

je bent BIG geregistreerd arts;
je beschikt bij voorkeur over klinische ervaring;
je hebt aantoonbare interesse in cosmetische geneeskunde;
je bent zelfstandig, sociaal en communiceert open naar collega's en cliënten;
je bent enthousiast en ambitieus om het vak in de volle breedte te leren;
je bent een teamspeler met een collegiale werkhouding.

WIL JIJ ALS EEN VAN DE EERSTE AIOS
DE PROFIELOPLEIDING COSMETISCHE GENEESKUNDE VOLGEN?
Meld je dan nu aan, want in januari 2020 gaat het theoretisch curriculum van start!
Na afronding van de 2-jarige opleiding beschik je over de beschermde titel cosmetisch arts KNMG
en kom je in het profielregister van de KNMG.
Voor meer informatie over de opleidingskosten, het salaris of heb je specifieke vragen, stuur dan een mail
naar het secretariaat van het opleidingsinstituut SOCG 1, secretariaat@socg.nl of stuur direct je
curriculum vitae met motivatiebrief! Zie ook: nvcg.nl/profielopleiding-cosmetische-geneeskunde/

1 D e SOCG (Stichting Opleiding Cosmetische Geneeskunde) is het aan de NVCG gelieerde opleidingsinstituut,
die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de profielopleiding tot cosmetisch arts KNMG.
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Professional titles are a controversial topic within
aesthetics; many are often misunderstood by patients and
some are even misused by practitioners. It can be infuriating

for some practitioners who have worked incredibly hard to
obtain a particular title to see it attached to a less-experienced
colleague, as well as being dangerous to patients who seek
treatment from practitioners who do not have the relevant
experience associated with the title they are using.
With the aim to eradicate these possible concerns, the
Dutch Society of Aesthetic Medicine (NVCG), announced
last month that it will be introducing a protected title for
practitioners who demonstrate a certain level of competency.1
The title, cosmetic doctor KNMG, is granted by the Royal Dutch
Medical Association (KNMG), recognised by the Dutch Government. The title may only be used if the doctor is registered
on the Register of Medical Specialties (RGS).2
Although this is not a legal requirement, it is recommend by
the NVCG to help instil best practice within the industry.
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Aeshetics explores how this change came about, asks what
the thoughts are from the industry and whether it is something that UK professionals can learn from.

Understanding the change
The process was initiated by the NVCG with the support of
the Ministry of Health, Welfare and Sport1 aiming to professionalise the industry, explains Dr Sindy Plinsinga, board member
of the NVCG and head of training framework, Foundation for
Cosmetic Medicine Training (SOCG), who was one of the
leading forces in reaching this goal.
She says, “Much like the rest of the world, regulation in aesthetics has always been a significant issue in the Netherlands.
Within the NVCG we decided around seven years ago to

take the professionalisation of the aesthetic medicine industry a step further. We felt that granting a protected title
to those who demonstrate a certain level of competency
would help to achieve that.”

She continues, “We also found that patients were becoming
more and more aware of the risks and many were contacting the NVCG to find reputable practitioners. The announcement of this protected title is certainly a step in the right
direction for safeguarding the sector and I believe it will
ultimately help patients choose trustworthy doctors.”
So how do doctors obtain this title? Dr Plinsinga explains
that a doctor can enrol onto the full-time two-year university and residency course implemented and developed
by the SOCG and NVCG straight out of medical school.3
Once completed they will be certified and registered.
However, there will be a transitional period until June
2022 for those who are already practising the profession,
Dr Plinsinga assures. She explains that those already
working in aesthetics must have done so for five years,
treated at least 600 patients per year, worked a minimum of
16 hours per week and achieved at least 40 CPD points per
year. Once they have proved this, they can then apply for
inspection by which a doctor (who holds the KNMG title and
is recognised as a KNMG certified inspector) and an inspection officer will assess the practitioner’s competencies.
As soon as the practitioner is approved and registered, they
are able to refer to themselves as a cosmetic doctor KNMG.
The NVCG explains that it also only applies to doctors, as
nurses and dentists are not able to practice aesthetics in
the Netherlands.

What happens to those who don’t comply?
Dr Plinsinga explains that it is currently prohibited in
the Netherlands to falsely carry a protected title.4
Although currently no official consequence has been
put in place for the practitioners who falsely use the title
‘cosmetic doctor KNMG’, the NVCG has stated that if such
practitioners are using the title incorrectly, not only is it
misleading to the public but it is also against Dutch law.4
“We are asking all practitioners to inform their patients
fairly at all times and if this means communicating that
they are not on this register, they should do so. We will be
monitoring this over the next few months, however in the
worst-case scenario, we may need to proceed with legal
action. We don’t want patients exposed to doctors who are
unlawfully using the title when they do not have the right
to do so,” explains Dr Plinsinga.

Industry thoughts
The announcement appears to have divided opinions within
the industry. Aesthetic practitioner Dr Tom Van Eijk, who
trained in the Netherlands but practises all over the world,
including the UK, says, “The NVCG worked hard to get this
profile, but in my opinion the title represents only a small
portion of the doctors that perform aesthetic procedures in
the Netherlands. The potential danger of getting this title
is that people who register for it hint or claim to be superior
doctors to the ones who have not. Instead of a guide for
patients to choose the right doctor for the safest treatment
and best aesthetic outcome, this profile might be misused
merely as a marketing tool.”
Greg White, CEO of the British College of Aesthetic Medicine (BCAM), which has voiced its support for the title,
understands why some practitioners may think this; however, believes that as far as the patient is concerned, it can
only be considered a positive. “There may be some vested
interests, however if you count this as a patient safety
argument, then it’s very difficult to dispute against it.
Patient safety must come first and I would like to see
something similar implemented in the UK,” he shares.

“The announcement
of this protected title is
certainly a step in the right
direction for safeguarding
the sector and I believe
it will ultimately
help patients choose
trustworthy doctors”
Dr Sindy Plinsinga

White also believes that whilst a protected title is something
to be proud of, he’d like aesthetics recognised as its own specialty in both the UK and abroad. “I think to achieve suitable
standards, aesthetics really does need to be recognised as
its own medical specialty, just as cardiology or gynaecology
is, for example. We are currently in talks with the General
Medical Council and a number of other stakeholders to gain
recognition for aesthetics as a whole,” he explains.

Moving forward
All interviewed agree that the patient should always be at
the fore. Dr Eijk comments, “Unfortunately, we tend to drift
away from the content of our job in favour of making rules,
focusing on paperwork, protocols and registration processes.
Of course, I agree that setting standards is a good thing but
we need to ask ourselves, ‘Where does it leave the patient?’.
We must ensure that our focus is on them at all times.”
For the UK specifically, White adds, “The Dutch are a brilliant
example and the fact that they have provided such a clear
learning point for us is really welcomed. The faster we can
follow in their footsteps in the UK, the better.”
Dr Plinsinga concludes, “It’s been a long process, but I believe that we have given our practitioners a sense of relief
that they will finally be recognised for their hard work and
acquired specialised knowledge. As well as this, it will also
encourage other specialties to work together in a more
trusted, reputable manner; for example, if a surgeon needs
to refer a patient to a cosmetic doctor and vice versa.
I think the rest of the world can take this as an example
and I’m incredibly proud of what we have achieved so far.

REFERENCES
1 NVCG, Cosmetic doctor KNMG from July 1, 2019 protected title NVCG, July 2019,

nvcg.nl/cosmetisch-arts-knmg-vanaf-1-juli-2019-beschermde-titel-nvcg/

2 KNMG, What is a register? www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/rgs/registers.htm
3 NVCG, Profile training in cosmetic medicine, nvcg.nl/profielopleiding-cosmetische-geneeskunde/
4 Swinkels J, Reregistration of medical specialists in the Netherlands, October 1999

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1116965/

FURTHER READING
• KNMG, The Royal Dutch Medical Association, About, www.knmg.nl/contact/about-knmg.htm#
• 	Business.gov.nl, Registration of medical specialists, business.gov.nl/regulation/registration-medical-specialists/

‘This article has been repurposed from the Aesthetics journal
with the publications permission’
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COSMETISCH
Door drs. Pascal Meijer, cosmetisch arts KNMG

1

ACTINISCHE KERATOSE (#2 2018)

2

PLAVEISELCELCARCINOMEN (#3 2018)

3

BASAALCELCARCINOMEN

4

MELANOMEN

(#1 2019)

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 4 op volgende pagina.
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DEEL 4

MELANOMEN

11% van de huidkanker patiënten
heeft een melanoom
Melanomen hebben terecht een slechte reputatie.
Deze vorm van huidkanker ontstaat uit de pigmentcellen van de opperhuid, uit zich vaak als kwaadaardige tumor en geeft relatief snel uitzaaiingen.
Melanoom betekent letterlijk: zwart gezwel.
Vaak zat er op die plek al een moedervlek, waardoor
het melanoom makkelijk te laat ontdekt wordt om
nog curatief behandeld te kunnen worden. Soms
ontstaat een melanoom in een volstrekt ‘gave’ huid.
De voorkeurslocatie is bij vrouwen op de benen en
bij mannen op de rug, maar het kan naast andere
locaties op de huid in zeldzame gevallen ook op het
netvlies of in de handpalmen of onder de voetzolen
voorkomen.
Een melanoom kan doorgroeien in de diepere lagen
van de huid. 11% van alle huidkankerpatiënten heeft
een melanoom. De incidentie van melanoom stijgt.
In 2011 waren er nog 5400 nieuwe gevallen in Nederland. In 2018 was dat al gestegen naar 7000. Ondanks
alle inspanningen overlijdt nog steeds 15% van de
mensen waarbij de diagnose wordt gesteld.
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Melanoom versus naevus
DE ABCDE REGEL
Aan de hand van de ABCDE-regel heb je een handvat om een normale naevus van een melanoom te kunnen onderscheiden
omdat ze op die kenmerken van elkaar verschillen.

Een normale naevus

A > asymmetrie

E > elevatie

Belangrijk is om te kijken of de huidlijnen
doorlopen. Wanneer dit niet het geval is, is de
kans op maligniteit sterk verhoogd.
Bij verdenking op een melanoom is het verstandig
de lymfeklieren, behorend bij het aangedane
deel van de huid, te palperen. Zijn deze verhoogd
dan is er een spoedindicatie voor een verwijzing
naar de dermatoloog geïndiceerd. Zelf heb ik een
paar jaar geleden twee melanomen tegelijkertijd
gediagnostiseerd die waren gelokaliseerd op de
rug van een man.
Wanneer iemand eerder een melanoom heeft
gehad is de kans op recidief sterk verhoogd.
Controles worden tegenwoordig door de
dermatologie georganiseerd. Wanneer iemand
langer geleden een melanoom heeft gehad is
het van belang alsnog controles te gaan
organiseren.

B > border

Ik hoop dat de vier artikelen over
huidkanker en aktinische keratose
jullie alert laten blijven wanneer jullie
iets afwijkends aan de huid van een

C > color

patiënt opvalt.
Wij kijken als cosmetisch artsen immers
veel vaker geconcentreerd naar de huid
dan een gemiddelde medeburger.

D > diameter
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Vacature
Nationaal Huidcentrum houdt zich exclusief bezig met medische oplossingen voor huid & haar.
Van huidziekten (verzekerde zorg) tot cosmetische dermatologie (liposuctie, huidcorrectie,
haartransplantatie), laseren (ontharen, huidverjonging, tatoeageverwijderen) en injectables
(Botox en fillers).
In de verschillende disciplines werken bekwame zorgverleners, ondersteund door een gedreven
team. Doordat deze diversiteit naar meer coördinatie vraagt en de groeiende vraag naar cosmetische
behandelingen, vooral injectables, aanhoudt komen wij dan ook graag in contact met een ambitieuze
cosmetisch arts voor de functie van

Chef de Clinique (ft)
De nieuwe Chef de Clinique heeft als taak het cement te vormen tussen de zorgverleners, ondersteuners
en de diverse disciplines. Daarnaast helpt hij of zij mee het dienstenaanbod en de organisatie verder
te ontwikkelen. De Chef de Clinique ondersteunt - waar nodig - specialisten op het gebied van
haartransplantatie, huidtherapie, dermatologie en/of andere cosmetische ingrepen. Zelf heeft de
cosmetisch arts een spreekuur voor injectables (voor zowel bestaande als nieuwe cliënten).

Wie zoeken wij?

Een cosmetisch arts met ruime interesse en ervaring in de cosmetiek en huidziekten.
Je wilt je ontwikkelen op zowel het terrein van arts als ondernemer. Je bent een verbinder en een
teamplayer die zich in elke voorkomende situatie goed weet aan te passen.

Wat bieden wij?

Een uitdagende job waarin je je volop kunt ontwikkelen, ondersteund door de algemeen directeur en
de medisch directeur. Hier is de honorering op afgestemd; je ontvangt een pensioen-, een bonus-, een
aandelen- en een onkostenregeling. Pak je de rol voortvarend op en ben je aantoonbaar geschikt, dan is
het mogelijk om na 2 jaar mede-aandeelhouder te worden en bij gebleken geschiktheid de leiding over
de kliniek te krijgen.

Reageren?

Ben je enthousiast over deze afwisselende baan, voldoe je aan de gevraagde eigenschappen
en woon je in een straal van 35 kilometer van Naarden? Stuur dan je motivatie en CV naar
paul@nationaalhuidcentrum.nl.

Planning

We beoordelen als eerste de reacties tot en met 15 september 2019. Sollicitaties na deze datum
nemen wij op 30 september a.s. in behandeling.

www.nationaalhuidcentrum.nl
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CGMAGAZINE
Graag stel ik me voor als nieuw redactielid van de NVCG!
Ik hoop een mooie bijdrage te gaan leveren aan het Cg magazine.
Tijdens een voorlichtingsdag van de studie geneeskunde aan de universiteit
van Maastricht wist ik het zeker: ik zou arts gaan worden! Al tijdens mijn
eerste jaar bleek het nog leuker dan ik had gedacht.
Tijdens mijn eerste co-schap kwam ik in aanraking met de maag-, darmen leverziekten. De combinatie van het nadenken en puzzelen van de
interne geneeskunde en het hands-on van het scopieëren trok me erg aan.
Tijdens al mijn volgende co-schappen kon ik de andere vakgebieden vergelijken met de MDL en aan het eind van mijn studie was mijn keus definitief
gemaakt. Na als ANIOS gewerkt te hebben op de IC, bij de interne geneeskunde en de MDL in Heerlen en Maastricht startte ik met een promotietraject in het UMC Utrecht. Na het voltooien van mijn proefschrift
“Prevention and diagnostic strategies in colorectal cancer” en het binnenhalen van mijn doctorstitel, startte ik met mijn opleiding tot MDL-arts.

Met veel plezier werkte ik bij de interne geneeskunde,
cardiologie, op de intensive care en bij de maag-, darm- en
leverziekten, onder andere in het Jeroen Bosch Ziekenhuis
te Den Bosch en het Radboud Universitair Medisch Centrum
te Nijmegen.
Privé was ik inmiddels getrouwd en moeder mogen worden
van mijn zoon Laurens (2013) en dochter Anne-Claire (2015).
De combinatie van mijn gezin met de specialistenopleiding
en de bijbehorende diensten, vele extra opleidingsmomenten
met voorafgaande voorbereiding én een flinke reistijd vielen
me steeds zwaarder. Uiteindelijk voelde ik dat de prijs die je
moet betalen om medisch specialist te worden voor mij op
dat moment te hoog was en besloot ik met mijn opleiding
te stoppen en mijn gezin op de eerste plek te zetten.
In het vak van cosmetisch arts zag ik een perfecte kans om
praktische vaardigheden en mijn passie voor schoonheid te
combineren.

Anke Hoogers
Het is een fantastisch vak waarin je dan wel geen levens
redt, maar wel iedere dag mensen blij maakt.
Met een relatief simpele en zeer veilige behandeling kun je
iets verhelpen waar iemand al lange tijd onzeker over was.
Óf cliënten stap voor stap te begeleiden in het gracieus ouder
worden; behouden wat je hebt of terugbrengen wat je had,
waardoor het resultaat mooi en natuurlijk blijft. Daarnaast vind
ik het commerciële karakter van het vak (onverwachts) erg leuk
en houd ik me binnen de kliniek graag bezig met alle randvoorwaarden voor veilig werken in ons vak, zoals strikt werken
volgens de IGJ-richtlijnen en een goede complicatieregistratie.
Aangezien ik mijn carrière-switch in 2017 maakte heb ik de
officiële titel cosmetisch arts KNMG nog niet binnen, maar
ik ambieer deze volgend jaar uiteraard te bemachtigen!
Als nieuw redactielid wil ik me graag inzetten voor een mooi
blad met verdieping en achtergronden van ons mooie vak
zodat onze leden up to date blijven, waarbij mijn wetenschappelijke achtergrond me vast goed van pas zal komen.
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WETGEVING
Door Ludy Holst, cosmetisch arts KNMG

Verslag bijeenkomsten implementatie MDR-IVDR 2019
bij het Ministerie van VWS te Den Haag
Mede dankzij de grootschalige en ernstige complicaties van de PIP-implantaten
en van de permanente fillers, maar ook van niet-permanente rimpelvullers
zoals Hyacorp, moest er na aanhoudende Kamervragen nieuwe wetgeving komen
voor medische implantaten en medische hulpmiddelen.

Alle fillers in Nederland vallen onder de wet ‛medische hulpmiddelen’.
Om een medisch hulpmiddel in Nederland te mogen verkopen heb je een
CE-goedkeuring nodig. Maar deze goedkeuring betekent niet zoveel.
Je hoeft bijvoorbeeld niet aan te tonen dat een product in mensen
veilig en effectief is, zoals je bij een geneesmiddel wél moet doen.
Het beeld lijkt te bestaan dat fillers ook medische hulpmiddelen/implantaten zijn. Of die nou afbreekbaar zijn of niet is. Zolang het impact
heeft op het lichaam wordt het beoordeeld als een dergelijk product.
Een nuance hierin maakt de politiek niet zo snel.
Ik heb zelf na mijn artsexamen 2,5 jaar voor de farmaceutische industrie
gewerkt dus weet er wel wat van, maar nu voel ik mij er als cosmetisch
arts sterker bij betrokken omdat het natuurlijk heel belangrijk is dat
ons ‘werkmateriaal’ op juistheid beoordeeld wordt in deze.
Het strengste keurmerk dat een filler tegenwoordig kan hebben, is
het Amerikaanse kenmerk FDA. Om dit keurmerk te krijgen, moet een
product aan veel meer eisen voldoen. Maar ook dat is niet genoeg.
Programma’s als Radar met ‘The implant files’ wijzen er op dat de
informatie voor de cliënt incompleet is. De cliënt kan er zelf niet achter
komen hoe veilig zo’n implantaat nou eigenlijk is.
In de Medical Devices Directive (MDR) (die nationaal geïmplementeerd
wordt in een nieuwe wet Medische Hulpmiddelen en in het parlement
voorligt) zijn richtlijnen/definities opgenomen wat een medisch implantaat/hulpmiddel precies is (inclusief categorisering risico) en hoe er
een Europees en nationaal toelatings- en toezichtsysteem (met o.a.
Notified Bodies, Post market surveillance, etc.) georganiseerd wordt.

NIEUWE VERORDENINGEN
MEDISCHE HULPMIDDELEN
Op 25 mei 2017 zijn twee nieuwe verordeningen op het gebied van medische
hulpmiddelen(MDR) van kracht geworden.
Zij vervangen over een aantal jaren de
bestaande wetgeving op dit gebied. Het
gaat om de Europese richtlijnen voor
actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (90/385/EEG), medische hulpmiddelen
(93/42/EEG) en medische hulpmiddelen
voor in-vitrodiagnostiek (98/79/EG).
Deze richtlijnen zijn in de Nederlandse
wetgeving verwerkt in gelijknamige
besluiten als onderdeel van de Wet op
de medische hulpmiddelen.

OVERGANGSPERIODE
De nieuwe wetgeving zal van toepassing
worden na een overgangsperiode. Voor
de medische hulpmiddelenverordening
geldt een overgangsperiode van drie jaar
(mei 2020). De verordeningen hoeven niet
meer omgezet te worden in Nederlandse
wetgeving. Ze zijn direct in heel Europa
van kracht. De Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd (IGJ) zal vanuit risico gestuurd
toezicht toezien op de naleving van de
nieuwe regels.
De nieuwe wetgeving stelt veel meer
eisen dan de huidige wetgeving. Dit betekent dat verschillende partijen aan meer
eisen moeten voldoen.
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Er worden hardere eisen gesteld aan distributeurs, maar ook aan fabrikanten, gemachtigden (authorised representatives) en importeurs. Fabrikanten moeten bijvoorbeeld
meer activiteiten dan nu uitvoeren als hun
product eenmaal op de markt is (post-market surveillance). Dat zijn activiteiten om de
veiligheid en de prestaties van het product
in de gaten te houden. Bijwerkingen dienen
gemeld te worden in een Europese database, Eudamed.

EUDAMED
EUDAMED is de European Databank on
Medical Devices. In deze database staat
informatie over medische hulpmiddelen en
fabrikanten, bijvoorbeeld over de CE-markering, klinisch onderzoek en de gebruiksaanwijzing van een product. Met de nieuwe
Europese regels voor medische hulpmiddelen (MDR) komt een nieuwe versie van
EUDAMED. Deze nieuwe versie is naar verwachting per 25 maart 2020 operationeel.
Ook wordt met name gelet op de belangrijke informatiepositie van distributeurs
tussen de fabrikant en de zorgverlener/
patiënt, wat betreft de beschikbaarheid van
hulpmiddelen en alternatieven.
Doel van al die nieuwe regels is de patiëntveiligheid te vergroten en ervoor zorgen
dat innovatieve medische hulpmiddelen beschikbaar blijven voor de patiënt. Dit brengt
grote veranderingen met zich mee.

CAMD
De Europese werkgroep CAMD (Competent Authorities for Medical Devices) heeft
inmiddels een ‘roadmap’ ontwikkeld. Daarin
staan de Europese implementatieactiviteiten op een rijtje. De roadmap bevat ook
een prioritering van activiteiten en een
overzicht welke inhoudelijke Europese
werkgroep de activiteit oppakt. Dit geeft
de verschillende betrokken partijen de mogelijkheid om aansluiting te zoeken bij deze
werkgroepen. Zo kan men geïnformeerd
blijven en input leveren.

NIEUWE AANWIJZING NOTIFIED BODIES
Mede door de Brexit zijn er in Nederland drie notified bodies (aangemelde
instanties) die opnieuw aangewezen moeten worden: DEKRA, DARE en
BSI. Deze drie notified bodies hebben hun aanvraag ingediend en zijn in
behandeling.
De bijeenkomst op 5 november aanstaande waar ik weer naartoe ga
is speciaal gericht op:
●
Producten die bestemd zijn om met invasieve chirurgische
middelen in hun geheel of ten dele in het menselijk lichaam te
worden ingebracht met het oog op wijziging van de anatomie
of fixatie van lichaamsdelen;

Stoffen, combinaties van stoffen of artikelen bedoeld voor gebruik
als rimpelvulling.

Tijdens deze bijeenkomsten is het de bedoeling om meer in detail
in te gaan op de eisen die aan de desbetreffende productgroepen worden
gesteld in de Common Specification (zoals gepubliceerd voor publieke
consultatie). Zoals afgesproken in de eerste sessie in maart, zijn de
bijeenkomsten over Annex XVI onder voorbehoud van de publieke
consultatie van de concept Common Specifications door de Europese
Commissie. Daarom kan deze datum nog uitgesteld worden,
maar vooralsnog staat hij in mijn agenda genoteerd!
Wordt vervolgd.

De aangescherpte eisen betekenen ook een
belangrijke uitbreiding van toezichtstaken
voor de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd (IGJ). Het toezicht van IGJ richt zich
op vermindering van risico’s van medische
hulpmiddelen en de toepassing daarvan
voor de patiënt. IGJ zal de komende jaren
naar aanleiding van de nieuwe wetgeving
haar toezicht hierop nader inrichten.
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Background: Hyaluronic acid is an ideal facial filler, however, although established
as both safe and effective, complications do occur. Treatment recommendations
that combine both expert opinions and clinical trial data are currently lacking,
partly due to difficulties with diagnoses, nonspecific diagnostic investigations, and
certain disorders presenting with similar symptoms, thereby confounding diagnosis and treatment.
Methods: The purpose of this article was to provide the aesthetic clinician with
practical recommendations regarding complication diagnosis arising as a consequence of hyaluronic acid filler rejuvenation treatment. It also provides recommendations for their management using step-wise treatment algorithms that are
based on published expert opinions, as well as the author’s clinical experience.
Results: Algorithms are provided for the most common categories of complication
associated with hyaluronic acid filler treatment, that is, skin discoloration, edema,
nodules, infection, and vascular compromise.
Conclusions: These guidelines are not intended to be complete or exhaustive but
may prove informative for aesthetic clinicians who are responsible for treating patients with hyaluronic acid fillers. It may help to guide them on recognizing potential complications and it provides clear guidance on optimum treatment pathways.
(Plast Reconstr Surg Glob Open 2018;6:e2061; doi: 10.1097/GOX.0000000000002061;
Published online 17 December 2018.)
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Skin Discoloration (Differential Diagnosis)
Diagnosis

Hematoma

Time of
occurrence

Clinical
presentation

•

Within minutes to hours

•

Deep hematoma may
appear as a subacute
swelling, with no visible
bruises
Temporary or permanent
hemosiderin deposits are
possible

•

•

Differential
diagnosis

Erythema (several
possibilities)
Ischemia (blue-gray
phase)
Post-inflammatory
hyperpigmentation

•
•

•

Within days to weeks

•

Telangiectasia days to
weeks after intradermal
filler treatment
Often in the upper
nasolabial fold region

•

•

Rosacea

Tyndall-Effect / Skin
brightening

Hyperpigmentation

Neovascularisation

•

Within days to weeks

•

Post-inflammatory
hyperpigmentation
Especially with Fitzpatrick
skin types IV-VI

•

•

Hemosiderin deposits

•

Within days

•

Blue coloration / lighter
skin

•

(Malar) edema

Ischemia

See
Vascular Compromise
Section

•

Therapy

Heparin- or Vit.
K- containing ointment
IPL
Hemosiderin deposits:
Laser

•
•

•

Prophylaxis

Apply immediate
compression when visible
bleeding is seen
Use blunt cannulas
Beware of patients using
oral anti-coagulants

•
•

•
•
•

•
•

Mostly self limiting in
3-12 months without
therapy
Laser
IPL

By placing fillers only
subcutaneous (cannula)
Increased risk in rosacea
patients possible

•
•
•
•
•

Sun protection SP50
Bleaching agent
Chemical peels
IPL (skin type I-IV)
Nd:YAG laser (Skin type
V-VI)

•

By placing fillers only
subcutaneous (cannula)
Beware skin type
Fitzpatrick V / VI

•

•

Hyaluronidase

•

Selecting the right
hyaluronan filler
Avoid too superficial
placement of filler

•

Fig. 1. Skin discoloration (differential diagnosis).

Skin Discoloration (Algorithm)
Skin Discoloration (Algorithm)

•
•
•
•

Hematoma

Neovascularisation

Hyperpigmentation

Tyndall-Effect / Skin
brightening

Hematoma

Neovascularisation

Hyperpigmentation

Tyndall-Effect / Skin
brightening

When a hematoma
is seen compression
for a few minutes is
advised
When a hematoma
is seen compression
for a few minutes is
advised
Heparin or vit.K-ointment BID
for 7 days
IPL

If possible wait for 3-12 months
for neovascularization to subside
spontaneously

•
•

Heparin or vit.K-ointment BID
for 7 days
IPL

If possible wait for 3-12 months
for neovascularization to subside
spontaneously

•
•

Persistence of
hemosiderin

Lack of
improvement

Persistence of
hemosiderin

Lack of
improvement

Laser

Laser / IPL

•
•

Lack of
improvement within
3 months
Skin type I-IV: IPL
Skin type V-VI: Nd:YAG-Laser

Laser

Laser / IPL

•
•

Skin type I-IV: IPL
Skin type V-VI: Nd:YAG-Laser

Fig. 2. Skin discoloration (algorithm).

2

Sun protection SPF 50
Topical hydroquinone
(2-%-8%) und Retin-A
(tretinoin 0,1%)
Sun protection SPF 50
Topical hydroquinone
(2-%-8%) und Retin-A
(tretinoin 0,1%)
Lack of
improvement within
3 months
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expert opinions, as well clinical experience of the authors.
recommendations for treating filler complications poses
These guidelines are not intended to be complete or exseveral problems. Although millions of filler treatments
haustive but should be regarded as a basis for treatment
are performed
every
year,
most
recommendations
regardexpert opinions, as well clinical experience of the authors.
recommendations for treating filler complications poses
and discussion by aesthetic clinicians.
ing complications
are
based
on
expert
opinions,
with
little
These guidelines are not intended to be complete or exseveral problems. Although millions of filler treatments
dataare
available
fromevery
controlled
studies.
This is because
haustive but should be regarded as a basis for treatment
performed
year, most
recommendations
regardclinical
trials are difficult
to conduct
since
patientswith
arelittle
andCOMPLICATION
discussion by aestheticMANAGEMENT
clinicians.
ing complications
are based
on expert
opinions,
usually
in private
patients
generally
datatreated
available
from practices,
controlledand
studies.
This
is because
demand
fasttrials
treatment
and recovery,
without
the patients
burden areSkin Discoloration
clinical
are difficult
to conduct
since
COMPLICATION MANAGEMENT
associated
with
a
clinical
study.
Also,
diagnoses
are
usuSignificant skin discoloration can occur at the site of
usually treated in private practices, and patients generally
ally based
solely
on
the
clinical
presentation,
with
further
which is usually self-limiting and usually redemand fast treatment and recovery, without the burdentreatment,
Skin Discoloration
investigations
(eg,
biopsy,
bacteriology)
being
difficult
or
solves
within
a few weeks. The main categories of skin disassociated with a clinical study. Also, diagnoses are usuSignificant skin discoloration can occur at the site of
nonspecific
(eg,
general
laboratory
tests). Furthermore,
complications include hematoma/ecchymosis
ally based
solely
on the
clinical presentation,
with furthercoloration
treatment, which is usually self-limiting and usually recertain
disorders can
similar symptoms,
for or(bruising),
neovascularization, hyperpigmentation, and
investigations
(eg,present
biopsy, with
bacteriology)
being difficult
solves within a few weeks. The main categories of skin disexample,
type IV(eg,
delayed
immune
reaction
lowthe Tyndall effect/brightening. Ischemia will be discussed
nonspecific
general
laboratory
tests).versus
Furthermore,
complications include hematoma/ecchymosis
grade
infection
associated
with biofilm.
Eachsymptoms,
requires forlatercoloration
(see Vascular Compromise section). Each of these
certain
disorders
can present
with similar
(bruising),
neovascularization, hyperpigmentation, and
different
treatments,
is, immunosuppression
versus low-complications has
differing times to onset, clinical presenexample,
type IVthat
delayed
immune reaction versus
the
Tyndall
effect/brightening.
Ischemia will be discussed
antibiotics,
although associated
both may with
have biofilm.
the same
medical
and differential diagnoses (Fig. 1).
grade infection
Each
requirestation,
later
(see
Vascular
Compromise
section). Each of these
consequences,
that is, granulomatous
and fibrotic pro(bruising) is the most common localized
different treatments,
that is, immunosuppression
versus Ecchymosis
complications
has
differing
times
to
onset, clinical presencesses
caused by although
chronic immune
stimulation.
and can occur in up to 68% of patients.5 Formation
antibiotics,
both may
have the same medicaleventtation,
and
differential
diagnoses
(Fig.
1).
The
purpose of this
was to provideand
the aesthetic
hematoma is less common but can occur within
consequences,
thatarticle
is, granulomatous
fibrotic pro-of a larger
Ecchymosis (bruising) is the most common localized
practitioner
with by
practical
regarding
minutes or hours due to inadvertent laceration of
facial
cesses caused
chronicrecommendations
immune stimulation.
event and can occur in up to 68% of patients.5 Formation
diagnosis
of
the
common
complications
arising
from
HA
blood
vessels.
Rather
than
forming
a
bruise,
if
blood
beThe purpose of this article was to provide the aesthetic
of a larger hematoma is less common but can occur within
fillerpractitioner
treatment, with
as well
as
recommendations
for
their
neath
the
superficial
fascia
becomes
trapped,
a
firm
mass
practical recommendations regarding
minutes or hours due to inadvertent laceration of facial
management.
Forthe
practical
purposes,
the differential
di- HAcan appear. To avoid hematoma formation, compression
diagnosis of
common
complications
arising from
blood vessels. Rather than forming a bruise, if blood beagnoses
grouped as
according
the principal clinical
be applied immediately when bleeding is seen.
fillerare
treatment,
well as to
recommendations
for theirshould
neath the superficial fascia becomes trapped, a firm mass
finding
and
the
therapeutic
approaches
outlined
in
the
Blunt
cannulas
can be considered, but caution should be
management. For practical purposes, the differential dican appear. To avoid hematoma formation, compression
step-wise
treatment
algorithms
are
based
on
published
used
when
treating
patients taking oral anticoagulants.
agnoses are grouped according to the principal clinical
should be applied immediately when bleeding is seen.
finding and the therapeutic approaches outlined in the
Blunt cannulas can be considered, but caution should be
step-wise treatment algorithms are based on published
used when treating patients taking oral anticoagulants.

Edema (Differential Diagnosis)

Post-interventional
edema

Diagnosis

Time of
occurrence

Clinical
presentation

Differential
diagnosis

Therapy

•

Within hours

•

Edema without
inflammatory signs (with
the exception of slight
erythema)
Maximum 24-48 hours
after treatment

•

•
•
•
•

Overcorrection
Type I – allergy
Physical urticaria
Hereditary or acquired
angioedema

•
•

Cooling
Keep head in elevated
position at night
Bromelain

•

•

Prophylaxis

•

Split the treatment over
multiple sessions
Patients with rosacea
have an increased risk of
erythema / edema after
the treatment

Immediate type allergy
(type I)

Malar edema

•

Within days

•

Malar Edema after tear
trough treatment, or
treatment of the midface

•

•
•

•
•

Fig. 3. edema (differential diagnosis).

Overcorrection

•

Within minutes to hours

•

Edema, erythema,
pruritus
Local or generalized
swelling of the face
Urticaria
Beware of two-phased
course

•
•
•

•
•
•

Physical urticaria
Hereditary or acquired
angioedema
Post-interventional
edema

Keep head in elevated
position at night
Hyaluronidase

•
•
•

Cooling
Antihistamine
Prednisone

No superficial injections
in the area of the malar
septum
Beware of personal or
family history of malar
edema

•

Take caution with
patients with a history an
"allergic reaction” to
hyaluronic acid
In unclear cases: perform
a skin test

•

Delayed type allergy
(type IV)

•

Within days

•

Induration, erythema,
edema, nodules
Appearance: between 1
day (already sensitized) to
several weeks (sensitizing
phase is 5-7 days)

•

•
•

Infection
Transition into a chronic
granulomatous reaction
through permanent
immune stimulation may
be possible (see section
on nodules)

•
•

Prednisone
Hyaluronidase

•

Take caution with
patients with a history an
"allergic reaction” to
hyaluronic acid
In unclear cases: perform
a skin test

•

Acute Infection, LIRS

See Sections on
Nodules and
Infections

3

Fig. 3. edema (differential diagnosis).
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A hematoma usually resolves spontaneously over several
weeks, but rarely a palpable nodule due to fibrosis of the
hematoma may persist.
When there is evidence of a hematoma, compression
for a few minutes is advised. Recommended treatment
comprises vitamin K ointment BID for 7 days, or intense
pulsed light therapy.6,7 If there is persistent hemosiderin
staining, pulsed-dye or potassium titanyl phosphate (KTP)
laser treatment is recommended.
Neovascularization occurs when tiny new blood vessels form at the site of dermal filler injection. Potential
pathophysiological mechanisms are tissue trauma, direct
stimulation of angiogenesis through HA breakdown products,8 or, in the case of telangiectasia, dilatation of tiny
dermal veins due to increased tissue pressure after intradermal filler injection. Neovascularization can occur days
or weeks after the procedure but should fade within 3–12
months without treatment. Intense pulsed light and lasers
are effective if erythema or telangiectasias do not show
spontaneous improvement, with the choice of laser being
dependent upon the size of the vessel.9
Postinflammatory hyperpigmentation has also been
reported following HA treatment, with Fitzpatrick skin
types IV-VI being more prone to such events.10,11 However,
it is important to distinguish postinflammatory hyperpigmentation from hemosiderin staining following ecchymosis. Treatment comprises topical retinol, tretinoin, and

hydroquinone, or intense pulsed light and laser therapy
in persistent cases.
Bluish coloration or brightening effects of the skin can
occur if HA is injected too superficially or in areas where
the overlying skin is thin, such as the tear trough area.
This phenomenon, known as the Tyndall effect, is due to
partial absorption of red light and reflection of shorter
wavelength light (eg, blue) due to the optic chamber that
is formed by a deposition of HA. Hyaluronidase is the recommended treatment1,9 (Fig. 2).
Edema

A variety of edema types can occur following facial
filler treatment: immediate postinterventional edema, histamine-mediated edema [eg, physical urticaria, immediate type allergy (type I, IgE-mediated), malar edema, and
delayed type allergy (type IV, cell-mediated)]. These vary
in time to occurrence and clinical presentation, and treatment options vary depending upon category (Fig. 3).
Short-term immediate postintervention edema comprising transient swelling is normal and common to all
dermal fillers. It is related to injection volume and technique and usually disappears within 1 week.9 Generally,
no treatment is required, but in severe or persistent cases,
bromelain can be prescribed.12
Some patients may develop histamine-mediated edema, either through direct release of histamine in physical

Fig. 4. edema (algorithm).

4

Edema (Algorithm)
Onset within minutes to hours

No

Concomitant
itch / urticaria or
angioedema?

Onset within days

Yes

Yes

Typical malar
edema?

Onset later than 4 weeks

No

Acute infection
suspected?

Yes

No

Type I allergy or
physical urticaria

Post-interventional
edema suspected

Cooling
Bromelain TIS

Yes

Anaphylactic reaction grade
II-IV
•
•
•
•

Levocetirizin 5mg OD +
prednisone 50mg OD for 3 days

•
•

Lack of
improvement

Supine with legs up
BP monitoring
0.3 mg epinephrine IM
2-4mg clemastin +
125mg methylprednisolon IV
Hospitalization
Monitoring 24hrs

Fig. 4. edema (algorithm).

Conservative
treatment
•

•

Keep head
in elevated
position at
night
Massage /
lymphatic
drainage

Lack of improvement
within 4 weeks
Hyaluronidase

4
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Acute infection

LIRS

Check algorithm Acute
Infections

Check algorithm Nodules

Severe

Severe

Minor

Lack of
improvement

Type IV allergy
suspected
Minor

Respir.,
abdominal or
cardiovascular
sympt.?

No
•
•

Malar edema

SEPTEMBER 2019

Observation for
one week (often
spontaneous
improvement)

Lack of
improvement

Prednisone 50mg
OD for maximum
7 days
Alternative

Lack of
improvement

Deterioration
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Management
after with
HA the
Fillers
urticaria
or through
IgE-mediated
response from
and massage,
head elevated at night.14 In cases of
hypersensitivity to components of the filler (type I hyperpersistent malar edema, hyaluronidase should be adminsensitivity reaction). Even though type I hypersensitivity
istered.9,14
9,13
14
the au- from Non–antibody-mediated
reactions
are commonly
mentioned
in literature,
(delayed,
typeat IV)
allergic
urticaria
or through
IgE-mediated
antibody response
In cases of
and massage, with the head
elevated
night.
thors believe
that mosttoangioedema
seen
soon
after
reactions
are mediated
by T lymphocytes
rather
than be
an-adminhypersensitivity
componentscases
of the
filler
(type
I hyperpersistent
malar edema,
hyaluronidase
should
9,14
HA injections
arereaction).
due to physical
hereditary
or
tibodies
and result
in induration, erythema, and edema.
sensitivity
Even urticaria
though or
type
I hypersensitivity
istered.
9,13
acquired
angioedema,
respectively,
triggered
by mild trauPotential triggers
are the injection needle
in cases
nick-allergic
the aureactions
are commonly
mentioned
in literature,
Non–antibody-mediated
(delayed,
typeofIV)
15–18
ma, rather
IgE-mediated
histamine release.
Noneel allergy,
orare
possibly
HA by
fragments
and other
filler
thors than
believe
that most angioedema
cases seen
soon after
reactions
mediated
T lymphocytes
rather
than antheless,HA
in injections
rare cases,are
IgE-mediated
antibody
response
to
components.
occur
as early as 1erythema,
day after and
injec-edema.
due to physical
urticaria
or hereditary
or
tibodiesThey
and may
result
in induration,
either acquired
the disinfection
agentrespectively,
(eg, chlorhexidine)
tion but
can be seen
as late
several
weeks
after in
injection
angioedema,
triggeredor
by HA
mild trauPotential
triggers
areas
the
injection
needle
cases of nick15–18many months. Delayed hypersensitivity
fragments
other
filler
componentshistamine
(eg, lidocaine)
and may
ma, or
rather
than
IgE-mediated
release.is Noneel persist
allergy,for
or possibly HA fragments and other filler
possible.
Reactions
cancases,
be severe
and long-lasting
with
eireactions
are nonresponsive
tooccur
antihistamines
recomtheless,
in rare
IgE-mediated
antibody
response
to
components.
They may
as early asand
1 day
after injecther localized
or generalized
Treatment
dependsor HA
mended
treatment
is aseen
shortascourse
oral corticosteroids
either the
disinfection edema.
agent (eg,
chlorhexidine)
tion
but can be
late asof
several
weeks after injection
on thefragments
severity, but
therefiller
is no components
spontaneous (eg,
resolution,
administration
of hyaluronidase
where
there
or ifother
lidocaine)followed
is
andbymay
persist for many
months. Delayed
hypersensitivity
9,19
antihistamines
oral corticosteroids
are long-lasting
recommend-with isei-no improvement.
If the reaction
commences more
possible. and
Reactions
can be severe and
reactions are nonresponsive
to antihistamines
and recomed. If angioedema
occurs
after a substantial
of time
than 3mended
weeks after
injection,
late inflammatory
ther localized
or generalized
edema.period
Treatment
depends
treatment
is a short
course of oralresponse
corticosteroids
from the
(eg,
augmentation),
syndrome
(LIRS)
be considered
(Fig. 4).
on treatment
the severity,
butmonths
if thereafter
is nolip
spontaneous
resolution,
followed
byshould
administration
of hyaluronidase
where there
it may antihistamines
be due to an acquired
rather
a
and oral angioedema
corticosteroids
are than
recommendis no improvement.9,19 If the reaction commences more
Nodules
reaction
filler itself.occurs after a substantial period of time
ed.toIfthe
angioedema
than 3 weeks after injection, late inflammatory response
either
inflammatory
or noninflammatory,
Malar
edema
is a serious
long-lasting
from
the treatment
(eg,and
months
after lip complicaaugmentation), Nodules,
syndrome
(LIRS)
should be considered
(Fig. 4).
tion that
has been
reported
with all fillers
when injected
it may
be due
to an acquired
angioedema
rather thancan
a arise from a number of causes, and it is important to
establish
a working diagnosis before treatment (Fig. 5).
into the
infraorbital
and tear troughs. This region
Nodules
reaction
to thehollow
filler itself.
is particularly
adverse and
effects
due to comNodules, either inflammatory or noninflammatory,
Malarsusceptible
edema is to
a serious
long-lasting
complicaNonInflammatory
Nodules
promised
drainage
and effects
to when
the imcan arise from
a number of causes, and it is important to
tionlymphatic
that has been
reported
with alldue
fillers
injected
nodules
may before
be visible
and palpapermeable
barrier
of the malar
septum
andtroughs.
is thus prone
establish a working
diagnosis
treatment
(Fig. 5).
into the
infraorbital
hollow
and tear
This region Noninflammatory
14
ble, particularly in areas where there is thin soft-tissue covMalar edema
is difficult
treat,
to fluidis accumulation.
particularly susceptible
to adverse
effectstodue
to comerage (eg,
eyelids, nasojugal
region and lips).20 They occur
but initial
recommendations
includeand
lymphatic
NonInflammatory
Nodules
promised
lymphatic drainage
effects drainage
due to the imNoninflammatory nodules may be visible and palpapermeable barrier of the malar septum and is thus prone
ble, particularly in areas where there is thin soft-tissue covto fluid accumulation.14 Malar edema is difficult to treat,
erage (eg, eyelids, nasojugal region and lips).20 They occur
but initial recommendations include lymphatic drainage

Nodules (Differential Diagnosis)

Non-inflammatory

Inflammatory

Accumulated filler material / implant
nodule

Genetic factors

Biofilm possible

Product factors

Chronic granulomatous
reaction

Immunological factors

Diagnosis / type

Late Inflammatory Response Syndrome (LIRS)

Time of
occurrence

Pathophysiology

Clinical
presentation

Differential
diagnosis

•
•

Usually immediate
Sometimes delayed occurrence due to
migration of the filler material

•

After weeks to months, sometime years

•
•

Accumulated filler: overcorrection, migration
Implant nodule: mild foreign body reaction to
the filler is physiological; excessive reaction
may lead to a fibrotic, encapsulated implant
nodule

•
•
•
•

Biofilm seems pivotal by inducing a permanent immune response, thus leading to a chronic granulomatous reaction
Other immunological phenomena may play a role (e.g. excessive foreign body reaction, Type IV reaction, others)
Occasionally another infection (e.g. flu, gastroenteritis) may precede and trigger LIRS
Product factors and patient factors play a role

•

Painless, non-sore resistance

•

Inflammatory, tender nodules

•

Deep situated hematoma, encapsulated
hematoma

•
•

Fluctuating nodule: abscess
Sarcoidosis

•

•
•

Broad spectrum antibiotics
Hyaluronidase (concurrent with antibiotic treatment)

•
•

Creating an aseptic environment during treatments!
Avoiding products that seem to be more prone than others to develop a LIRS

Therapy

•

Accumulated filler material: redistribution by
massage, hyaluronidase
Encapsulated implant nodule:
intra-lesional corticosteroids often not
successful, excision may be required

Prophylaxis

•

Avoid overcorrection

Fig. 5. nodules (differential diagnosis).

•
•
•
•

Inflammatory nodules, plaques or seldom cysts
All areas where the filler is present may react
Histology: Sclerosing, edematous or cystic granuloma
Progression of fibrosis over time

•
•
•

Hyaluronidase
Intra-lesional corticosteroids
Intra-lesional 5-FU

5

Fig. 5. nodules (differential diagnosis).
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Nodules (Algorithm)
Non-inflammatory

Inflammatory

Yes

Implant nodule suspected

•
•

•

Hyaluronidase
For a superficial, welldefined lump, incision and
extrusion may be
considered
Redistribution by massage
with or without injection
of saline / lidocaine

Fluctuating?

No
Severe inflammation / edema

No (multiple)

Systemic antibiotics
• Clindamycin 300mg TID + ciprofloxacin
500mg BID for 14 days

Yes

Lack of improvement /
Increase of fibrosis

Fibrotic implant nodule

Solitary Nodule?

Systemic corticosteroids
Concurrent prednisone
50mg OD, max. 7 days

DD abscess, cystic granuloma
Check algorithm Acute
Infections

24-48 hrs after starting
antibiotics
Intra-lesional Hyaluronidase
• Breaking up the matrix (biofilm)
• Reduction of the substrate (foreign body
reaction)
Lack of improvement

Lack of improvement
Steroids often not successful

Intra-lesional steroids
• 0,3 ml of 10 mg / ml triamcinolone + 0,2 ml
2% lidocaine + 0,5 ml physiologic saline
• 0,1 ml (lips / tear trough) up to 0,5 ml
(cheeks) per nodule
• Once every 4 weeks
Lack of improvement

Lack of improvement

Excision

Biofilm / chronic granulomatous reaction suspected
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Intra-lesional steroids + 5 FU
• 0,5 ml 50 mg / ml 5-FU + 0,3 ml 10 mg / ml
triamcinolone + 0,2 ml 2% lidocaine
• 0,1 ml (lips/tear trough) up to 0,5 ml (cheeks)
per nodule
• Once every 4 weeks

Fig. 6. nodules (algorithm).

when too much filler accumulates due to poor technique
caused by overcorrection, superficial filler placement, facial area with significant muscular activity (eg, around the
modiolus) or incorrect filler selection for the anatomical
area. These nodules form isolated lumps at the injection
site and are well defined from surrounding tissue.9 Recommended initial treatment is massage to redistribute the
filler material, but expression after puncturing the skin
with a large gauge needle (22-18G) or hyaluronidase may
be required. Approximately 30 units of hyaluronidase
have been shown to effectively dissolve 0.1 cc of various
HA-based fillers; however, the degree of dissolution is
based on the 3-dimensional structure and cross-linking
properties of the specific filler substance, as well as the
time period postinjection.21–23
Inflammatory Nodules

All injected implants cause an initial influx of neutrophils and mononuclear cells24 with phagocytosis by aggregated macrophages, and activation of fibroblasts with
subsequent collagen deposition. A certain foreign body
reaction to HA implants is not only physiological but
also desired, since it stimulates the production of several
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extracellular matrix components.25 However, if there is a
failure of effective phagocytosis or inadequate stimulation
of immune cells with ongoing macrophage activation, this
may lead to a granulomatous and fibrotic process.26 Clinical findings may present as multiple red, tender, inflammatory nodules with swelling, erythema, and occasional
suppuration.27 Inflammatory granulomatous processes are
characterized by later onset, appearing weeks to months
after treatment.
The pathophysiology behind the transition of physiological foreign body reactions into severe inflammatory
granulomatous processes is complex and not fully understood, with numerous factors playing a potential role. Different chain lengths of HA components have different
effects on macrophage activation28 and bioimplants seem
to act as T-cell specific activators in individuals with a predisposing genetic background.26 Occasionally, a trivial infection (influenza or gastroenteritis) may precede a late
inflammatory reaction29–33 and it is well-known that IFNtherapy (eg, in hepatitis C virus [HCV] therapy) may trigger a granulomatous process at sites of filler implants.34,35
These findings suggest that reactivity levels of an individual’s immune system play a crucial role.

Snozzi and van Loghem • Complication Management after HA Fillers
Finally, there is abundant evidence that biofilms may
be pivotal in triggering late inflammatory reactions. Biofilms that may be preceded by infection are widespread
and comprise densely packed communities of common
skin colonizing bacteria (eg, S. epidermidis, P. acnes)36 that
self-encapsulate with a complex protective adhesive matrix. This allows them to irreversibly adhere to living structures or inert surface, so when a filler is injected, it can
become coated with bacteria and forms a biofilm, inducing a permanent immune response that may eventually
lead to a chronic granulomatous reaction.27,37
Recommended treatment is systemic antibiotic therapy,
but filler removal is important, so hyaluronidase should be
used 24–48 hours after commencing antibiotic treatment.
In cases of biofilm formation, hyaluronidase will help break
down the matrix, thus increasing the efficacy of antibiotic
therapy, and in direct immunological reaction to the filler,
hyaluronidase will remove the substrate. If inflammation
and edema are severe, a short course of oral corticosteroids
may prove beneficial. If lesions are unresponsive to antibiotic and hyaluronidase treatment, intralesional corticosteroids should be used.9 If lesions are still unresponsive, the
addition of 5-FU is recommended.9 Schelke et al.38 recently
demonstrated that material removal with intralesional laser
treatment was effective and so may be considered as another treatment option (Fig. 6).

Infections

As with any procedure that breaks the surface of the
skin, dermal filler injections are associated with a risk of
infection.20 It is important to minimize this risk by using
thorough antisepsis throughout the procedure. Although
rare, acute resistant postfiller infections can occur, and
may be bacterial or viral in nature.9 This article focuses
on the following potential consequences of infections:
erysipelas/cellulitis, abscess, herpes simplex, and biofilms
(Fig. 7).
Erysipelas and cellulitis can be considered manifestations of the same condition and the terms are often used
interchangeably. They are acute, painful, and potentially
serious infections of the skin and subcutaneous tissues.
The most common causative organisms are Streptococcus
or Staphylococcus spp. Erysipelas is almost always caused
by β-hemolytic streptococci and consists of a superficial
cutaneous process in the dermis, with prominent lymphatic involvement. It has 3 distinguishing features: lesions are
prominent, bright red, with clear demarcation between
involved and uninvolved tissue. Streptococcal cellulitis is
an acute spreading inflammation of large areas of skin
and subcutaneous tissues. Clinical findings include local
pain, tenderness, swelling, and erythema, whereas systemic features include fever, chills, malaise, and lymphangitis,
and/or bacteremia.39

Fig. 7. infections (differential diagnosis).

Infections (Differential Diagnosis)
Diagnosis

Erysipelas, cellulitis

Abscess

Time of
occurrence

Suspected
culprit

Clinical
presentation

7

Herpes lesions

Biofilm
Subacute
(within weeks to months)

Acute (within days)

•
•

S. pyogenes, S. aureus
When developing later then
two weeks after the injection
atypical bacteria may be
involved

•

Sharp (erysipelas) or nonsharply defined (cellulitis)
inflammatory swelling
Sometimes fever or malaise
Sometimes lymphadenopathy

•
•

Differential
Diagnosis

•
•

Diagnostics /
Therapy

•
•

Antibiotics
In severe cases, referral to a
hospital

•
•

Type IV immune reaction
Edematous granuloma (early
onset unusual)

•
•

S. aureus
When developing later then
two weeks after the injection
atypical bacteria may be
involved

•

Like cellulitis, but with a
palpable, fluctuating mass

•

Cystic granuloma (early onset
unusual)

•

Herpes Simplex Type I

•
•

Herpes typical vesicles
Sometimes
Lymphadenopathy

•

Vascular compromise
(necrosis)

•
•
•

Pseudomonas species,
S. epidermidis, P. acnes,
Acinetobacter, others

See
Nodules

•
•
•

Swab for culture
Antibiotics
In severe cases, referral to a
hospital

Take care to create an aseptic

•

treatments!
Use only high quality products

•

Take care to create an aseptic
environment during
treatments!
Use only high quality products

Fig. 7. infections
(differential
environment
during diagnosis).

Prophylaxis

Section

•

Anti-viral therapy

•

Regular history of herpes:
valciclovir 500 mg BID for
3 days as a prophylaxis
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Mild forms may be treated with oral antibiotics, while
more serious cases require intravenous antibiotics and hospitalization. Amoxicillin/clavulanate 625 mg TID or clindamycin 600mg TID for 7–10 days is recommended. In unresolved
cases, specialist infectious disease advice should be sought.
Abscess formation is rare but can occur any time from
weeks to months following treatment. Abscesses should be
treated with antibiotics, incision, and drainage, with cultures being obtained and treatment tailored to sensitivity
reports.1,9,20 The most common organism is S. aureus.40 If
the abscess emerges late (weeks to months postinjection)
and cultures are negative, the abscess may represent a cystic granuloma24 and should be treated as a late inflammatory reaction (Fig. 5).
Reactivation of Herpes simplex is the most common viral
infection to occur after filler injection into the lips. Patients
with a history of cold sores or fever blisters may be treated
prophylactically with valacyclovir 500 mg BID for 3 days. If
the patient has not received prophylactic treatment, but infection is recognized within 24 hours, valaciclovir at a dose
of 500 mg BID for 5 days is recommended1,9 (Fig. 8).
Vascular Compromise

Vascular complications are rare following dermal fillers, but numbers are rising due to increases in dermal

Mild forms may be treated with oral antib
more serious cases require intravenous antibiotic
filler use. The risk increases when bolus technique and
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smaller needles instead
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toryafter
reaction
(Fig.due
5). to lack of oxygen
resulting in venous dilation.
The blue-gray
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oxygen,
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event must be swift,
followed
by
aggressive
treatment
to 1,9 (Fi
of 500 mg BID for 5 days is recommended
avoid serious, potentially irreversible complications, such
as tissue necrosis and
permanent
vision loss.41
Vascular
Compromise
Treatment recommendations for peripheral ischemia
Vascular complications are rare following
are prompt administration of high-dose hyaluronidase41,42
ers, but numbers are rising due to increase
and warm compresses. Half-life time of hyaluronidase is

Infections (Algorithm)
Subacute
(within weeks to months)

Acute (within days)

Erysipelas, cellulitis

Abscess

•
•

Yes

•
•

Signs of
systemic infection
(fever, chills, malaise) or
critical localization (e.g.
Drainage area of
angular vein)

Admission to hospital
Antibiotics IV

Aspiration
Bacteriology

Herpes lesions

Valciclovir 500mg TID for 5 days

Biofilm

Check algorithm Nodules

No evidence of
microorganisms

No

DD Cystic Granuloma,
treat as LIRS
Check algorithm Nodules,

Future treatments:
Valciclovir 500 mg BID for 3 days
as prophylaxis

Consider blood tests:
BC, CRP

No

Penicillin
allergy?

Yes

Amoxicillin / clavulanate
625mg TID for 7-10 days

Clindamycin 600mg TID
for 7-10 days
Lack of improvement

Lack of Improvement

• Change the class of antibiotics (e.g. clindamycin + quinolones)
• Blood tests: BC, CRP (course?)
• Consider imaging (extension?)
• Consider admission to hospital or consult ID specialist
• Bacteriology
possible?
Fig. 8. infections
(algorithm).
• DD: Type IV immune response, LIRS?
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Fig. 8. infections (algorithm).
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(Differential
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Vascular Compromise
(Differential
Diagnosis)
Diagnosis
Diagnosis

Clinical
Clinical
presentation
presentation
and time of
and
time of
occurrence
occurrence

Differential
Differential
diagnosis
diagnosis

Therapy
Therapy

Prophylaxis
Prophylaxis

Peripheral ischemia with impending necrosis
Peripheral ischemia with impending necrosis

1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.

Retinal ischemia
Retinal ischemia

Blanching phase
•Blanching
Immediate
onset, duration < 1min, sometimes painful
phase
reticularis
phase
(marbling)
•Livedo
Immediate
onset,
duration
< 1min, sometimes painful
•Livedo
Afterreticularis
a few minutes
within a few hours), due to lack of oxygen
phase(seldom
(marbling)
resulting
in minutes
venous dilation,
• After
a few
(seldomvirtually
within apathognomonic
few hours), due to lack of oxygen
Blue-gray
phase
resulting
in venous dilation, virtually pathognomonic
•Blue-gray
Tens ofphase
minutes to hours, due to sustained lack of oxygen. May appear more
rapidly
the vermillion.
• Tens
of in
minutes
to hours, due to sustained lack of oxygen. May appear more
Blister
phase
rapidly
in the vermillion.
•Blister
Afterphase
1-2 days, as a first sign of skin necrosis
and as
ulceration
phase
•Demarcation
After 1-2 days,
a first sign
of skin necrosis
•Demarcation
After days to
weeks,
healing
by secondary intention
and
ulceration
phase
• After days to weeks, healing by secondary intention

•
•
•
•

During Injection or immediately after injection: loss of vision, sometimes
concurrent
eye pain
During
Injection
or immediately after injection: loss of vision, sometimes
Over the course
sometimes ophthalmoparesis
concurrent
eye pain
Over the course sometimes ophthalmoparesis

•
•
•
•

Vasoconstriction due to epinephrine containing local anesth. (blanching phase)
Hematoma
(blue-grey
Vasoconstriction
due tophase)
epinephrine containing local anesth. (blanching phase)
Herpes
simplex
/ herpes
zoster lesions (blister phase)
Hematoma
(blue-grey
phase)
Herpes simplex / herpes zoster lesions (blister phase)

•
•

None
None

•
•
•
••
•

High dose hyaluronidase within a few minutes to hours
Warm
compresses
High dose
hyaluronidase within a few minutes to hours
Aspirin
Warm compresses
Further
therapeutic
options (low evidence level): Low-molecular-weight heparin
Aspirin
(LMWH),
pentoxyfillin,
hyperbaric
oxygen therapy
(HBOT)
Further therapeutic
options
(low evidence
level): Low-molecular-weight
heparin
(LMWH), pentoxyfillin, hyperbaric oxygen therapy (HBOT)

•
•
•
•
•
•
•

Retrobulbar injection of hyaluronidase within 30 minutes
If
retrobulbarinjection
injectionofcannot
be performed
injector: immediate referral to a
Retrobulbar
hyaluronidase
withinby
30the
minutes
(well-briefed)
ophthalmologist
If retrobulbar injection
cannot be performed by the injector: immediate referral to a
Afterwards
hospitalization:
possibly PGE1 therapy, consider other medical therapies
(well-briefed)
ophthalmologist
(HBOT, LMWH,
pentoxyfillin)possibly PGE1 therapy, consider other medical therapies
Afterwards
hospitalization:
MRI
of the
brainpentoxyfillin)
to rule out any cerebral ischemia
(HBOT,
LMWH,
MRI of the brain to rule out any cerebral ischemia

•
•
•
••
•
••
•

Use blunt cannulas (25G) in high-risk areas
Small
boluses
(max.(25G)
0.05ml
bolus) inareas
high-risk areas
Use blunt
cannulas
in /high-risk
Slow
Smallinjection
boluses (max. 0.05ml / bolus) in high-risk areas
Aspiration
(needle)
Slow
injection
Consider manual
compression of the angular artery during injection
Aspiration
(needle)
Risk factors:
previous
surgery, scars
acne scars!),
small-gauge needles / cannulas
Consider
manual
compression
of the(including
angular artery
during injection
Risk factors: previous surgery, scars (including acne scars!), small-gauge needles / cannulas

Fig. Fig.
9. Vascular
compromise
(differential
diagnosis).
9. Vascular
compromise
(differential
diagnosis).
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Vascular Compromise (Algorithm)
Vascular Compromise (Algorithm)
Retinal ischemia
Retinal ischemia

Peripheral ischemia with impending necrosis
Peripheral ischemia with impending necrosis

Symptoms
1. Loss
of vision
Symptoms
1. Loss
vision
2. Eyeofpain
2. Eye pain

Symptoms
1.Symptoms
Blanching
1. Blanching
2. Livedo
reticularis
2. Livedo reticularis

Acute treatment
Acute
treatment
• Hyaluronidase
• Start immediately
• Hyaluronidase
• Up
toimmediately
450 U for each square-inch of affected tissue
Start
Upthe
to 450
U for site
eachand
square-inch
of affected
• At
injection
in the ischemic
regiontissue
• Repeat
every hour
capillary
refill improves
At the injection
siteuntil
and in
the ischemic
region
• Repeat every hour until capillary refill improves
• Warm compresses
• ASA
500mg
orally, then 75-100mg OD for 7 days
Warm
compresses
• ASA 500mg orally, then 75-100mg OD for 7 days

Acute treatment
Acute
treatment
• Retroor parabulbar injection of 3000 U hyaluronidase
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injection
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If cannot
be performed
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• Timeframe:
30 (up
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Transportation:
accompanied
by taxi or ambulance
• Timeframe: 30 (up to 40) minutes!
Take note: Always give along enough quantity of hyaluronidase. Do
not
toAlways
ER (time
loss).
Takerefer
note:
give
along enough quantity of hyaluronidase. Do
not refer to ER (time loss).

Continuous follow-up
Continuous
follow-up
(first
next day)
(first next day)

Poor course
• Blue-grey
discoloration
Poor course
• Blue-grey
discoloration
• Blisters
• •Ulceration
Blisters
• Ulceration

Favorable course
Favorable
course
• Pink
coloration
(reactive
hyperemia)
• Pink coloration
(reactive
hyperemia)

•
•
•
•

Follow-up after 7 days and 4
weeks
Follow-up after 7 days and 4
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•
•
•

After retrobulbar
After retrobulbar
injection
injection

In the first follow-up, consider injecting additional
In
the first follow-up, consider injecting additional
hyaluronidase
hyaluronidase
Further therapeutic options (low level evidence):
Pentoxyfillin
400mg
(Beware:
BP drop
Further• therapeutic
options
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level
evidence):
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400mg TID (Beware: BP drop
with NO)
• with
LMWH
(e.g. enoxaparine 1.5mg/kg/day)
NO)
• LMWH
HBOT (e.g. enoxaparine 1.5mg/kg/day)
HBOT
Proper •wound
care
Consider
plasticcare
surgery consultation
Proper
wound
Consider plastic surgery consultation

•
•
•
•

Hospitalization and treatment with prostaglandin E1 (PGE1) IV
Hospitalization
treatment
prostaglandin
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to rule
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cerebral
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therapeutic
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400mg
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HBOT (e.g. enoxaparine 1.5mg/kg/day)
• LMWH
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HUIDBEHANDELING
Door Desirée van den Berg, arts

COSMETISCHE
HUIDBEHANDELINGEN
TIJDENS DE ZWANGERSCHAP

veilig
of niet?

In het algemeen geldt in Nederland dat cosmetische ingrepen moeten worden
uitgesteld tot na de zwangerschap. Bij een zwangere heb je niet alleen te
maken met de hormonale en fysiologische veranderingen van de patiënt
tijdens de zwangerschap, maar ook het risico voor de foetus. Zo treden er veel
dermatologische veranderingen op tijdens een zwangerschap. Zwangere vrouwen
kunnen hyperpigmentatie, vorming van vasculaire laesies en spataderen,
hirsutisme, striae en acne ontwikkelen. Deze veranderingen kunnen ertoe leiden
dat zwangere vrouwen cosmetische behandelingen zoeken.
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Allereerst wordt de behandeling van fysiologische
zwangerschapsveranderingen die tijdens de zwangerschap
kunnen voorkomen en meestal postpartum verbeteren,
zoals melasma, hypertrichose en striae, niet aanbevolen.1
Daarnaast zouden door de fysiologische veranderingen
zoals verhoogd bloedvolume, verminderde hematocriet,
verhoogde melanocyten stimulatie (risico op postinflammatoire hyperpigmentatie) en verminderde wondgenezing
een uitstel van cosmetische procedures tot 3-6 maanden
na de partus worden aanbevolen, totdat deze factoren
weer normaal worden en het risico van complicaties is
verminderd.2 Recent onderzoek laat echter zien dat
bepaalde cosmetische behandelingen geen bewezen risico
voor de zwangere of de foetus met zich meebrengt.3
In dit artikel zal ik veel voorkomende dermatologische
behandelingen bespreken en welke eventuele risico’s dit
met zich meebrengen.

LASER THERAPIE
Historisch gezien zijn cosmetische laserbehandelingen
tijdens de zwangerschap niet aanbevolen. In feite noemen
fabrikanten, voor FDA-etikettering doeleinden, zwangerschap vaak als een contra-indicatie voor de selectie van
patiënten voor cosmetische laserbehande-lingen. Toch is
er nooit enig bewijs geweest om dergelijke richtlijnen te
ondersteunen. Aan de hand van verschillende casussen,
klinische onderzoeken, cohortstudies en retrospectieve beoordelingen tussen 1960-2017 is de veiligheid van
laserbehandelingen van verschillende golflengten bij 380
zwangere vrouwen tijdens alle trimesters beoordeeld.3
De lasers die onderzocht zijn op veiligheid zijn o.a. de carbon dioxide lasers, neodymiumdoped yttrium aluminium,
holmium yttrium aluminium en pulsed dye lasers. Geen
gevallen van maternale of foetale morbiditeit of mortaliteit, voortijdige bevalling of identificeerbare foetale
stress werden waargenomen. Er was slechts 1 geval van
vroegtijdig breken van de vliezen welke niet kon worden
bevestigd als gerelateerd aan de laserbehandeling.
In feite heeft het gebruik van laserbehandelingen bij de
zwangere vrouw tijdens elk trimester van de zwangerschap geen significant risico voor de foetus aangetoond.
Hoewel alleen lasergolflengten werden bestudeerd en
intens gepulseerde lichten (IPL, het meest gebruikte op
energie gebaseerde apparaat wereldwijd) niet werden geëvalueerd, zijn de fysica van dergelijke apparaten identiek.
De auteurs van deze review vinden dat, gezien het cumulatieve bewijs in de literatuur wereldwijd, de richtlijnen
voor het gebruik van lasers en IPL bij de zwangere patiënt
moet worden gewijzigd om aan te sluiten bij het recent
gemelde veiligheidsprofiel op lange termijn van dergelijke
technologieën. Interessant om te weten is dat de aanbevolen richtlijnen voor lasertherapie tijdens de zwangerschap
niet zijn vastgesteld in de Verenigde Staten. En dat de
European Society for Laser Dermatology in 2007 meldde
dat vasculaire laser of intens gepulseerde lichtbronnen
geen directe invloed hebben op de zwangerschap; toch
beperkten hun richtlijnen laserbehandeling tot het derde
trimester zodra de foetus volledig is ontwikkeld.4
Als je kijkt naar de dikte van de zwangere buik (gemiddeld 30 mm bij mensen), is het ook zeer onwaarschijnlijk
dat klinisch betekenisvolle laserenergie de buik zal
doordringen om de foetus te bereiken.

Ondanks nevenstaande vind ik het bewijs niet hard
genoeg om te kunnen concluderen dat behandelingen met lasertherapie veilig zijn voor zowel moeder
als foetus. Er zijn namelijk geen gerandomiseerde
gecontroleerde onderzoeken over dit onderwerp en
de studies die gebruikt zijn, zijn van lage kwaliteit.

PEELINGS

Glycolzuur peelings
Peelings met glycolzuur in concentraties die variëren van 30% tot 70% induceren epidermolyse en
vervelling. 5 Hoewel er onvoldoende veiligheidsgegevens beschikbaar zijn, worden deze peelings over
het algemeen als veilig beschouwd vanwege de
verwaarloosbare penetratie door de huid. 6,7

Melkzuur peelings
Melkzuurpeelings veroorzaken keratolyse. Melkzuur 2% werd anekdotisch gebruikt om zwangerschapsacne te behandelen zonder gerapporteerde
foetale risico's en heeft een verwaarloosbare
huidpenetratie aangetoond.8

Salicylzuur peelings
Salicylzuur, dat wordt geclassificeerd als een
medicijn voor zwangerschapscategorie C, is een
bèta-hydroxyzuur (BHA) met comedolytische en
keratolytische activiteit. 5 Dit zuur kan een significante penetratie van de huid tot 25% hebben als
grote oppervlakken worden behandeld of wanneer
het onder occlusie wordt aangebracht.1
Veel grote onderzoeken hebben echter de veiligheid van lage doses oraal acetylsalicylzuur (aspirine) tijdens de zwangerschap geëvalueerd. Dit
wordt vaak gebruikt als een profylactisch middel
bij vrouwen met een hoog risico op het ontwikkelen
van hypertensie en pre-eclampsie.9
De studies concludeerden dat er geen toename
was van bijwerkingen zoals vroeggeboorte, ernstige misvormingen of laag geboortegewicht ten
opzichte van zwangeren die geen acetylsalicylzuur
slikten.10 Aangezien de absorptie door topicale
toepassing nog lagere systemische concentraties
zou produceren, verwacht je dat het onwaarschijnlijk zou zijn dat deze peelings nadelige resultaten
veroorzaken bij gebruik tijdens de zwangerschap.
Het wordt echter nog steeds aanbevolen dat
deze peelings met voorzichtigheid worden gebruikt
en beperkt moet worden tot kleine gebieden van
de huid, en zonder occlusie, tijdens de zwangerschap.11,12
>
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Chemische peelings
TCA-peeling heeft het potentieel van oculaire en orale
slijmvliesabsorptie en moet ook met voorzichtigheid
worden gebruikt.8 Ten slotte moeten alle middelgrote tot diepe chemische peelings worden vermeden
vanwege hoge absorptie en foetale risico's. 13,14
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COSMETISCH
Door drs. Marsha Wichers, cosmetisch arts KNMG & designer-kunstenaar

DE ETHIEK
VAN ESTHETIEK
De afgelopen twee jaar heb ik naast mijn werk
als cosmetisch arts een Master in Design gevolgd
aan de Kunstakademie in Den Haag (KABK).
Dit was een vervolg op een eerdere bachelor in
Beeldende Kunst. Ik wilde onderzoeken op welke
manier het creatieve-ontwerpende vak en het
medisch-cosmetische vakgebied elkaar konden
versterken en kruisbestuiven.
Ik denk namelijk dat onze technologische
toekomst en alle nieuwe mogelijkheden die
deze zal brengen, grote invloed zal hebben op
de maakbaarheid van ons gezicht, en het effect
daarvan op onze menselijkheid. De mens is
vanaf nu eigenlijk ook onderhevig aan ‘Design’.
Daarom heb ik dit als onderwerp van studie
genomen. Ik wil de uitkomsten hiervan graag
met jullie delen.

Cosmetische ingrepen blijven in populariteit toenemen en worden steeds
toegankelijker. Tegenwoordig kan iedereen die het kan betalen volle lippen,
een gladde huid en geprononceerde jukbeenderen hebben. Het gezicht wordt
steeds meer gezien als een object dat je kunt verbouwen en perfectioneren.
In mijn optiek schuilt daarin een gevaar. Het menselijke gezicht is namelijk
geen object dat te perfectioneren valt, maar een uniek onderdeel van wie wij
zijn. Het is datgene wat ons menselijk maakt, omdat de specifieke kenmerken
ervan ons onderscheiden van anderen. En omdat we ons gezicht nodig
hebben om te communiceren.

Nu, met de vierde industriële revolutie op
komst, waar robots en Artificial Intelligence
een grote rol gaan spelen, is het in mijn optiek
belangrijk om na te denken over de grenzen
die we willen trekken in het perfectioneren
van het uiterlijk. Robotica zijn maakbaar en
kunnen technisch perfect worden, maar zullen
de mens nooit kunnen evenaren in de manier
waarop het gezicht beweegt en de uniciteit
die een menselijk gezicht heeft. Ik zou er dus
voor willen pleiten dat wij als mensen deze
kwaliteiten omarmen en dit als een basis gaan
zien om ethische normen op te ontwikkelen
met betrekking tot cosmetische aanpassingen
aan het menselijk gezicht.
Het is de huidige technologie, die ons ook
nu al voor ethische vraagstukken stelt. De
beeldcultuur op onze smartphones – waarbij
met name jonge mensen blootgesteld worden
aan een onrealistisch maakbaar ideaal van het
gezicht – zorgt voor te hoge verwachtingen
van het eigen uiterlijk. Dit kan leiden tot
onzekerheid en andere psychische klachten.
Het zoeken naar een oplossing voor deze
onzekerheid uit zich vaak in de gang naar de
cosmetisch arts. Daarbij is het voor ons als
beroepsgroep de uitdaging om uit te zoeken
wat we kunnen betekenen om de cliënt een
stukje levensgeluk terug te geven als het gaat
om de beleving van het eigen uiterlijk.
Het design research project waar ik mee bezig
ben heet Project Face Design. Het gaat over
de maakbaarheid van het gezicht en het effect
hiervan op onze menselijkheid. Ik zal hier twee
delen van het onderzoek uitlichten, namelijk
het effect dat botuline toxine heeft op de
menselijke non-verbale communicatie, en het
concept van de ‘Uncanny valley’ als het gaat
om cosmetische behandelingen van het gezicht
in het algemeen.
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De invloed van botuline toxine op de
Het gebruik van botuline toxine wint nog steeds aan
populariteit. Binnen enkele decennia zou het aandeel
botuline toxine gebruikers binnen de westerse wereld
aanzienlijk kunnen zijn. Men kan zich voorstellen dat
de manier waarop mensen met elkaar communiceren
daardoor significant beïnvloed kan worden.
In de grafiek hieronder is een schatting weergegeven
van de groei van het gebruik. Ik heb hiervoor cijfers uit de
USA gebruikt omdat daar meer structurele statistische
data voorhanden zijn (1997-2016).

Volgens deze cijfers kom je uit op 1 op de 53 vrouwen
die botuline toxine gebruikte in 2016 in de USA. Dit komt
overeen met het botuline toxine gebruik onder vrouwen
in Nederland. (zie onderzoek van T. Decates, L. de Wijs,
T. Nijsten, P. Velthuis in JEADV 2018, waarin ook
gesproken wordt over 1 op de 53 vrouwen in 2016).
Hieruit kun je voorzichtig concluderen dat de tendensen
in de USA lijken op die in Nederland.

Aantal botuline toxine behandelingen per jaar
in de USA
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non-verbale communicatie
Wanneer je de trend behoudend (groene lijn) en wat
extremer (roze lijn) doortrekt in de grafiek kom je op
twee verschillende toekomstscenario’s uit. Het zou
kunnen betekenen dat in 2070 1 op de 11 vrouwen in
de leeftijdsgroep tussen 18 en 70 botuline toxine zou
kunnen gebruiken. Het gebruik zou nog hoger kunnen
liggen in de groep vrouwen tussen de 30 en de 60.
Misschien dat 1 op de 5 vrouwen rond de veertig
wel botuline toxine gebruikt in de toekomst? Dit is
uiteraard een speculatie, maar dát het gebruik zal
stijgen is zeer waarschijnlijk.

Het is hoe dan ook denbaar dat een significant
gedeelte van de bevolking – en ook steeds meer
mannen – botuline toxine zal gebruiken. Als we
ervan uitgaan dat botuline toxine invloed heeft op de
interpersoonlijke communicatie, dan zou dit dus zeker
maatschappelijuke gevolgen kunnen hebben.

Bron of statistische data: American Society for
Aesthetic Plastic Surgery, www.worldometers.info
& European Academy of Dermatology and
Venereology (T.Decates et al.)

2300000

Scenario 2
1 op 11 vrouwen in de leeftijd 18-70
gebruikt botuline toxine
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Scenario 1
1 op 14 vrouwen in de leeftijd 18-70
gebruikt botuline toxine
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‘Full Face’ botuline toxine behandeling

Figuur 1

Om het effect van botuline toxine op de communicatie
te bestuderen besloot ik mijn eigen gezicht te gebruiken
als onderzoeksmateriaal. Ik heb een vooraf vastgestelde
serie gelaatsuitdrukkingen gefilmd. Daarna heb ik
mezelf onderworpen aan een ‘Full Face’ botuline toxine
behandeling (zie injectiepunten in figuur 1).
Twee weken daarna heb ik exact dezelfde gelaatsuitdrukkingen herhaald onder dezelfde omstandigheden.
Met emotie-herkennings software (een vorm van
Artificial Intelligence) heb ik gemeten hoe verschillend
de gezichten ‘gelezen’ werden door de software.

Uiteraard is software geen vervanging voor de menselijke waarneming, maar het geeft wél een zeer objectieve
indruk van de verschillen. De film was te zien tijdens mijn
afstudeer tentoonstelling op de KABK in Den Haag en
tijdens de Dutch Design Week in oktober dit jaar zal hij
opnieuw tentoongesteld worden. Een verkorte versie
ervan kun je je op de project-website bekijken.

www.projectfacedesign.com
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Emotie herkennings software werkt door verschillende ‘landmarks’ op het gezicht te meten. Het
systeem weet als het ware welke emotie bij welke
positie van de landmarks hoort. Het is gebaseerd op
het wetenschappelijk onderzoek van de Amerikaans
psycholoog Paul Ekman die zes universele emoties
bij mensen onderzocht (fig. 2).

De intelligente software is erop getraind om
gelaatsuitdrukkingen die horen bij deze zes emoties
te herkennen: blijdschap, verdriet, boosheid,
verbazing, angst en walging.

Figuur 2
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In figuur 3a en 3b zijn screenshots te zien. Dit zijn voorbeelden van de gezichtsuitdrukking ‘walging’.
Meestal worden hierbij de mondhoeken naar beneden getrokken, en het glabella gebied wordt
licht aangespannen (zoals in 3a vóór botuline toxine). De software leest deze emotie daar
ook correct als ‘disgust’.

Figuur 3a
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Na de behandeling (fig. 3b) is het niet meer mogelijk om onderstaande spieren aan te spannen,
maar wordt er gecompenseerd door andere spieren. Dit is duidelijk te zien bij de mondhoeken (die
nu omhoog gaan) en de onderlip die omlaag getrokken wordt. De software begrijpt er niets meer
van en maakt er een ‘neutrale’ emotie van. Ook mensen zullen dit gezicht niet goed kunnen
interpreteren wanneer het los van de context getoond wordt.

Figuur 3b
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Figuur 4a en 4b laten een voorbeeld zien van een ‘spontane, oprechte lach’, waarbij normaal gesproken
de Musculus orbicularis oculi ook aangespannen wordt waardoor er rimpeltjes rond de ogen gevormd worden.
Deze ‘echte’ lach wordt ook wel de Duchenne lach genoemd.
Deze is zichtbaar in figuur 4a vóór botuline toxine.
Door het paralyserende effect van botuline toxine ben ik na de behandeling (gezicht in fig. 4b) niet meer
in staat om een oprechte lach te laten zien. De software pakt dit subtiele verschil niet op. Deze vindt mijn
gezicht voor en na de behandeling even ‘happy’. Voor het menselijk oog is het verschil echter wél zichtbaar.
Dit gezicht zal door de ander dan ook als minder oprecht beschouwd worden. Het toont ook aan dat
de software nog niet perfect is en dus een onderschatting kan geven van het daadwerkelijke effect
van botuline toxine op gelaatsuitdrukkingen.
Figuur 4a
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Aan de hand van deze visualisaties wordt hoe dan ook duidelijk hoezeer ‘Full face’ botuline toxine de dynamiek van
het gezicht verandert. Het is niet meer mogelijk om het gezicht volledig in te zetten in de non-verbale communicatie.
Non-verbale communicatie d.m.v. gezichtsuitdrukkingen is een belangrijk deel van onze interactie met andere mensen en
vormen ook een deel van de basis waarop andere mensen ons beoordelen. Daarnaast is er de facial feedback hypothese waarin
gesteld wordt dat de manier waarop het gezicht aangespannen wordt een effect heeft op hoe wij ons voelen. Het voert te ver
om hier nu dieper op in te gaan, maar men kan zich voorstellen dat een wijdverspreid gebruik van botuline toxine in de westerse
wereld de interactie tussen mensen in enige vorm zal beinvloeden. Eén van de scenario’s zou kunnen zijn dat mensen elkaar
minder zullen vertrouwen. Normaal gesproken vormen mensen zich een beeld van de ander door onder andere naar het gezicht
te kijken. Wanneer het gezicht niet meer goed te lezen is, zal dit mogelijk een onbewust gevoel van onbetrouwbaarheid
en onzekerheid over de ander teweegbrengen. We zullen ons misschien een stukje ‘ontmenselijkt’ voelen.
Figuur 4b
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Cosmetische ingrepen en de ‘Uncanny
Het begrip ‘menselijkheid’ of ‘ontmenselijking’ is lastig
te vatten en te meten. Daarom heb ik een concept uit het
designveld van de Robotica gebruikt als ‘kapstok’ (fig. 5) om
verder te speculeren over de relatie tusen de maakbaarheid
van het gezicht en het effect daarvan op onze menselijkheid.
Het gaat hier over de zogenoemde ‘Uncanny valley’. Dit is
een hypothetische relatie tussen de mate van gelijkenis van
een object met een mens en de emotionele reactie op een
dergelijk object. Dit concept werd meer dan 40 jaar geleden
voor het eerst beschreven door Masahiro Mori, professor
robotica aan het Tokyo Institute of Technology. Hij stelde
dat de reactie van een persoon op een mensachtige robot
abrupt zou verschuiven van empathie naar walging als deze
een levensechte verschijning naderde, maar dat net niet
kon bereiken. Deze afdaling naar ‘Uncanny’ (vervreemdend)
staat bekend als de ‘Uncanny Valley’.

Figuur 5
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In het artikel ‘The Uncanny Valley” door Masahiro Mori
(origineel uit 1970, vertaald in 2012 in IEEE Robotics &
Automation magazine) wordt het volgende gezegd over
beweging en de Uncanny Valley:
‘For example, a robot had 29 pairs of facial of artificial
muscles in the face (the same number as a human being)
to make it smile in a humanlike fashion. According to the
designer of the robot, a smile is a dynamic sequence of facial
deformations, and the speed of the deformation is crucial.
‘When the speed is cut in half in an attempt to make the
robot bring up a smile more slowly, instead of looking happy
its expression turns creepy. This shows how, because of a
variation in movement, something that has come to appear
close to human – like a robot, puppet, or prosthetic hand –
could easily tumble down into the uncanny valley.‘

Valley’
Wanneer mensen hun gezicht te veel veranderen door
cosmetische ingrepen zou hetzelfde fenomeen kunnen
ontstaan. In dit geval gaat het niet om een robot met
menselijke eigenschappen maar om een mens die
onnatuurlijke eigenschappen krijgt. Er ontstaat dan
– net als bij de robot – een mismatch tussen verwachting
en werkelijkheid. Je weet dat het om een mens van
vlees en bloed gaat, maar er zitten volumes in het gezicht op onnatuurlijke plaatsen, en het gezicht beweegt
anders dan je gewend bent. De ‘Uncanny valley’ is in
dit geval hetgeen mensen aanduiden met ‘het ziet er
onnatuurlijk uit’.

CONCLUSIE

De vooruitgang in technologie geeft de
mogelijkheid om het uiterlijk te verbeteren
en in lijn te brengen met hoe de client zich
van binnen voelt. Maar er zitten grenzen aan
wat er nog natuurlijk uitziet en wat ethisch
verantwoord is.
Vanaf welke leeftijd is het verantwoord om
te beginnen met cosmetische ingrepen?
Hoeveel botuline toxine kun je gebruiken
voordat al te veel expressie verloren gaat?
Hoeveel fillers kun je spuiten voordat je
iemand teveel verandert?

Voor clienten is het in ieder geval heel lastig
om zelf die grens te bewaken. Zoals we
allemaal weten wennen mensen snel aan hun
nieuwe uiterlijk waardoor ze steeds meer
willen verbeteren. Daarnaast kunnen ze zelf
niet altijd goed zien hoe de mimiek verandert
na het gebruik van botuline toxine.
Het is een uitdaging om binnen de beroepsgroep een start te maken met het formuleren
van ethische vragen en een kader te
schetsen waarbinnen we op zoek kunnen
gaan naar antwoorden. Uit mijn Design
master blijkt dat technologie en onderzoek
hierbij een ondersteunende rol zouden
kunnen spelen.

SEPTEMBER 2019

Cg MAGAZINE

43

BEHANDELINGEN
Door drs. Isabella Savic, arts

N i e u w e

t r e n d s

e n

o n t w i k k e l i n g e n

IN DE WERELD VAN ANTI-AGING
Botulinetoxine, hyaluronzuur en andere fillers, EBD’s. Chirurgie en diverse peelings en
medische cosmetica… Dit alles en nog meer als we de verschillende vormen van cosmetische
behandelingen ontleden in subgroepen, wordt al enkele tientallen jaren in de Anti-Aging en
cosmetische geneeskunde toegepast om de sporen van de tijd, op de huid achterlaten
door veroudering, te vervagen.
De vraag is nu, zijn we er al? Hebben we alle grenzen
bereikt en alles geprobeerd of zijn we nog steeds met z’n
allen hard aan het zoeken naar nieuwe methoden voor
de verjonging en verbetering/verstrakking van de huid?
De meesten van ons gebruiken meerdere methoden
voor verstrakking van de huid of opvulling van rimpels.
Botulinetoxine en hyaluronzuur staan als absolute
winnaars bovenaan de lijst van behandelingen van eerste
keus. Daarnaast echter zijn er nog heel veel populaire
producten of methoden waar we onze patiënten
mee kunnen helpen. Onder de injectables hebben we
natuurlijk nog een groot scala aan keuzes, denk aan
het polymelkzuur, calciumhydroxylapatiet, PRP etc.
Plastische chirurgie heeft nog steeds een grote rol.
Hoewel de leeftijd waarop patiënten voor het eerst
voor deze ingrepen kiezen mogelijk omhoog is gegaan
aangezien velen toch eerst voor niet of minimaal invasieve
technieken kiezen, voordat ze besluiten onder het mes
te gaan.
Verder zijn er vele keuzes, soms als aanvulling soms als
eerste keus, aan cosmetische producten, peelings en zelfs
cosmeceuticals op de markt. Elk groot congres lijkt wel
steeds meer, nieuwere, vernieuwde etc. producten te
lanceren. De keuze wordt steeds groter, bedrijven beloven
gouden bergen en patiënten willen steeds meer proberen.

Cryotherapy-Facial
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Maar dat is niet alles, want ook op het gebied van EBD’s
is er een groeiend aanbod van methoden, producten
en apparaten. Op zich is de groei en ontwikkeling altijd
welkom aangezien onze patiënten het allerliefst zo
snel mogelijk geholpen willen worden, zo min mogelijk
last willen hebben, zowel tijdens als na de behandeling,
en wel het liefst per direct verbluffend resultaat willen zien. Hierbij rijst de vraag of er ooit een soort cosmetisch geneeskundige Utopia zal ontstaan waarbij
we oud en gerimpeld een cabine in gaan en enkele
minuten later vrolijk en zonder pijn of blauwe plekken
20 jaar jonger daar uit kunnen stappen…
Nou ja, dat soort SciFi devices laten we voor nu maar
aan Hollywood over, maar we kunnen wel een kijkje
gaan nemen wat voor innovatieve nieuwe methoden
in de kinderschoenen staan welke misschien binnen
enkele jaren toch de markt kunnen gaan veroveren.
Hieronder een overview.

FROTOX
Een mooie om dit rijtje mee te starten vond ik de
‘Frotox' al is het voornamelijk vanwege de naam.
Toen ik dit tegen kwam, werd m’n interesse amusant
geprikkeld.

Onder Frotox ook wel bekend als Cooltox wordt verstaan
het verstrakken van de huid en wegwerken van rimpels
door middel van het bevriezen van de gezichtshuid. Dit
is echter niet helemaal juist, omdat hier vaak niet het
onderscheid wordt gemaakt tussen de oppervlakkige
bevriezing van het hele gezicht dat een paar seconden
duurt en meer in het rijtje thuis hoort van “verfrissende”
gezichtbehandelingen en de medische procedure waarbij zenuwen worden verlamd door extreem lage temperaturen dmv injectie. Eigenlijk lijkt dit heel erg op onze
“traditionele” botoxbehandeling. Het is nog niet helemaal
duidelijk hoe lang het effect aanhoudt, maar er wordt
wel gesproken over enkele tot 6 maanden net als bij
botoxbehandeling. Qua bijwerkingen op lange termijn zijn
er op dit moment minder duidelijke antwoorden te vinden.
We weten echter allemaal dat expositie aan extreme kou
ernstige brandwonden kan veroorzaken. Gezien het feit
dat bij de gezichtsbehandeling wordt aangeraden tot 8
keer de behandeling te herhalen met korte tussenpozen,
is het zinvol om hier goed naar te kijken.

Ik kwam een aantal behandelingen tegen.
Carboxytherapie, Kojic Acid, hydroquinone en Retinoide.
Dit alles schijnt ook niet meer zo nieuw te zijn en wordt
al wel een tijdje gebruikt.

CARBOXYTHERAPIE
Carboxytherapie vond ik uit dit rijtje het meest interessant en innovatief. Carboxytherapie is de benaming van
een nieuwe methode van de verjonging van de huid en
het behandelen van donkere kringen onder de ogen
door middel van het injecteren van CO2 onder de huid.

Carboxytherapie

Werkingsmechanisme: Net als bij een botoxbehandeling
worden injecties gegeven in de regio waar we de rimpels
weggewerkt willen hebben zoals bv de voorhoofd of de
frons etc., met naalden die op een temperatuur van -80°C
zijn bewaard. Deze worden 30 seconden tegen de zenuw
aangehouden om de zenuw te verlammen voor een bepaalde tijd. Per regio zou de behandeling ongeveer 10
minuten horen te duren.
Bij het zoeken naar Frotox komen er verschillende
methoden naar boven. Naast die die we net hebben
besproken is er ook een methode waarbij het inspuiten
van vloeibaar stikstof wordt genoemd. Deze wordt onder
de huid en of in de spieren op verschillende plekken ingespoten zodat de zenuwen aangetast kunnen worden.
Verder wordt de methode, die we zonet ook kort hadden genoemd, gevonden waarbij er een ijskoude luchtstroom met behulp van een laser over het gezicht wordt
gespoten. Deze methode hoort onder de Cryo-facial
methode en niet echt onder de Frotox, alhoewel sommige bedrijven het wel zo presenteren. De gedachte
en het werkingsmechanisme hierachter is dat door
vasoconstrictie de spieren gaan relaxen en de rimpels
hierdoor verdwijnen. Omdat beiden vrij nieuw op de markt
zijn kom je bij de term Frotox al deze nieuwtjes tegen.
Naar mijn idee zou het voordeel hiervan kunnen zijn om
dat gedeelte van de patiënten te bereiken die nog steeds
negatieve associaties hebben bij de term botox omdat het
een gif is. Deze groep zou de nieuwe bevriezingsmethode
wellicht minder eng kunnen interpreteren en dus liever
daarvoor kiezen. Echter voor kostenbesparing zou het niet
echt aan te raden zijn aangezien een behandeling rond
de €400 zou zitten en we naar mijn mening nog niet genoeg data hebben over lange termijn gevolgen hiervan.

DOXYCYCLINE
Verder zijn er een rijtje aan mogelijkheden voor behandeling van de donkere kringen en traangootjes op
de markt. Een met een bizarre toepassing van het
antibioticum doxycycline. Deze methode was ergens
op Facebook voorbijgekomen als een nieuwe methode
uit Hollywood. Na grondig research op Google en allerlei andere zoekmachines in het world wide web op
dit moment, bleek deze een dead end. Mijn interesse
was al wel erg geprikkeld over nieuwe methodes
tegen de donkere kringen onder de ogen en de traangootbehandeling dus ben ik in die richting verder
gaan zoeken.

Wat er hierbij gebeurt, is dat bij
een verhoogde concentratie CO2
locaal de afgifte van O2 door
het bloed naar het weefsel toe
wordt getriggerd. Dit is gebaseerd
op het principe van ademhaling
en methabolisme, ook wel het
Bohr effect genoemd. Bij een
hoge concentratie CO2 wordt O2
afgegeven, bij een hoog O2 gehalte
wordt CO2 afgegeven en afgevoerd
door het bloed. Dus bij het injecteren
van een dosis CO2 lokaal in het
gebied dat we willen behandelen,
gaat het lichaam zelf dus extra O2 afgeven vanuit de
bloedvaten. De extra zuurstof die wordt vrijgegeven
wordt dan weer geabsorbeerd door het weefsel waardoor de stofwisseling verbetert en het weefsel dus
sneller en beter regenereert. Littekens, donkere kringen,
vermoeidheid, ophoping van afvalstoffen maar ook
cellulitis en striae kunnen hierdoor effectief behandeld
worden.
Van de genoemde, maar ook van een aantal dingen
die ik was tegengekomen en die ik niet echt de moeite
waard vond om te bespreken, vind ik de carboxytherapie
op dit moment het meest veelbelovend om er in de
toekomst meer over te horen en er zelf wellicht ook
mee aan de slag te gaan.
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VERENIGING
Door Ludy Holst, cosmetisch arts KNMG

Verslag

NVCG symposium 25 mei 2019
Op zaterdag 25 mei 2019 kwamen zo’n 200 deelnemers bijeen op het NVCG symposium
in NH Jan Tabak te Bussum. Voorafgaand was de Algemene Leden Vergadering.
Er waren op dat moment zo’n 70 gecertificeerde leden en 100 toehoorders A en B.
Ook veel oude bekenden hadden zich aangemeld voor dit symposium.
Tijdens de ALV werden Jani van Loghem en
Pascal Meijer herverkozen als bestuursleden
en de onderwijscommissie kon 2 nieuwe leden
verwelkomen, Maarten Façee Schaeffer en
Thanya Tha-in.
Per 1 juli 2019 kunnen alle gecertificeerde NVCG
artsen zich cosmetisch arts KNMG noemen. Als zodanig wordt men dan ook op de website van de NVCG
vermeld. Het NVCG bestuur heeft een gespecialiseerd
advocaat advies gevraagd en conclusie daarvan was
dat het misleidend zou kunnen zijn voor de consument
als andere artsen, niet-NVCG-artsen-KNMG, zich na die
datum nog cosmetisch arts zouden blijven noemen.
Met andere woorden:
'artsen die geen profielregistratie hebben mogen zich
geen cosmetisch arts meer noemen!'
Ook een term als cosmetisch chirurg is misleidend.
Op 14 en 15 juni heeft de nascholing voor de overgangsregeling plaatsgevonden.
Er zijn momenteel 8 opleidingsklinieken in Nederland.
De opleiding start weer in januari 2020.

Er werd kort een tuchtzaak tegen een tandarts
besproken, die botox en fillerbehandelingen deed.
Deze tandarts is door de tuchtrechter berispt omdat
hij niet bevoegd zou zijn deze behandelingen uit te
voeren indien deze niet een tandheelkundig doel dienen.

Wat ook als bedreiging van de patiëntveiligheid wordt aangekaart is dat steeds meer niet-artsen
hyaluronpennen voor naaldloos injecteren gebruiken.
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De techniek heet insuject, een techniek om naaldloos te
injecteren en al lang bekend voor o.a. medicatiepoeder
en liquid gel en op de markt toegelaten voor andere
doeleinden dan degene die we nu tegenkomen namelijk
het diffuus wegschieten van hyaluronzuur in rimpels.
Hiervan zijn al ernstige complicaties gezien waaronder
afsterven van gebitsdelen. Het is een trend onder
schoonheidsspecialisten en de consumenteninteresse
erin is groot.

Tijdens de plenaire sessie werden ook een drietal
stellingen bediscussieerd onder leiding van Jani van
Loghem. De firma’s Allergan, BlooMedical, Bo Medical,
Entercare, Merz en SkinTech zaten in het panel.

De eerste stelling ging over parallelimport.
Conclusie was dat deze ongewenst is omdat er daarbij
soms geleverd wordt aan niet-artsen en er geen sprake
is bij parallelimport van GPD Good Distribution Practices zoals gecontroleerde logistiek. De inspectie eist
namelijk de mogelijkheid van een recall indien een batch
niet goed is en het transport moet overal traceerbaar
zijn. Bij parallelimport zitten ook geen gecertificeerde
trainingen. Bij de energy based devices moet er jaarlijks
een check gedaan worden door de firma en dat kan o.a.
een firma als Bloom Medical betrouwbaar afleveren. De
patiëntveiligheid staat hier nu eenmaal altijd bij voorop!
Overigens zou de vereniging, als de artsen via parallelimport zouden kopen, ook minder sponsoren hebben en
dat is ook zeker ongewenst.

De tweede stelling ging over CE markering.

Na de goedverzorgde lunch in de zonnige tuin

De vraag is hoe zo’n device eigenlijk op de markt
wordt toegelaten. Nu is het logo van de CE markering
onderling met dat van Chinese Export niet van elkaar te
onderscheiden dus daar ligt zeker ook een dingetje…?
Met dank aan SkinTech Pharma die de 2 logo’s aan
ons liet zien.
De CE-markering wordt tegenwoordig strenger bewaakt
en in een Europese database Eudamed geregistreerd.
Zie ook het andere artikel in dit magazine over de verordening voor medische hulpmiddelen annex 16.

van Jan Tabak zette de dag zich voort en heb ik de sessie
“do’s en don’ts van de code medische cosmetische behandelingen uitgevoerd door artsen” door Fiona Vening van
de Reclame Code Commissie bijgewoond. Er kwam een
levendige discussie op gang.
Er mag geen reclame gemaakt worden voor medicijnen.
Je mag niet liegen, de boodschap mag niet in strijd zijn
met goede smaak en fatsoen en niet misleidend zijn.
De beelden moeten waarheidsgetrouw zijn. De bijbehorende tekst in volledig begrijpelijke taal geschreven,
gericht op goede informatieverstrekking en kwaliteit
waarbij vooral ook de mogelijke risico’s beschreven
worden. Naar blijkt zijn sommige artsen daarbij met
name op zoek naar de mazen in de reclamecode.
Reclamecodecommissie gaat alleen af op meldingen, er
worden geen boetes opgelegd. De presentatie is op te
vragen via het secretariaat van de NVCG.

Als afsluiter ben ik naar de presentatie van Nora Hendriks,
CE Mark

China Export

De derde stelling was: Trends.
De schoonheidsspecialiste met de hyaluronpen kwam
al eerder aan bod. De hyaluronpen.
Daarbij komen veel vragen op. Wat doet een hyaluronpen? Qua effect geeft het m.n. een korte termijn
effect van verbetering van rimpels door de zwelling.
Het device is getest door na de ‘inspuiting met luchtdruk’ een biopsie in niet-levend weefsel te doen. Een
niet-arts mag een niet- invasieve behandeling doen.
Maar wat nu als met deze luchtdruk weefselschade
optreedt? Wat is het verschil als deze behandeling met
niet-gecrosslinked of met wel-gecroslinked hyaluronzuur wordt uitgevoerd? De eindconclusie volgt nog.
Ons standpunt is dat injecteren een medisch voorbehouden handeling blijft. Fillers zijn implantaten klasse 3.
Ook komen dus blijkbaar devices op de markt die geen
juiste CE-markering hebben.

arts op het gebied van cosmetische geneeskunde en antiaging arts voor voor bio-identieke hormonen tijdens de
overgang, gegaan.Het onderwerp was: ”Anti-Aging en
hormoonsuppletie, Onbekend maakt onbemind?”.
Nora is een specialist op het gebied van behandeling van
klachten tijdens de overgang. Haar doel is allereerst overgangsklachten te laten herkennen onder beroepsbeoefenaren en vervolgens dat er therapie wordt ingezet voor
deze meestal onbegrepen en dus onbehandelde groep.
De dag werd afgesloten met een ontspannen borrel
in de centrale hal.

Verder zijn behandelingen met Plasmage en
Plexr ook zeker niet zonder risico als deze in onbekwame handen vallen. Er is een gerede kans op verbranding
en postinflammatoire hyperpigmentatie. De tuchtrechter heeft helaas de uitspraak gedaan dat deze behandelingen geen voorbehouden medische behandelingen
zijn. Omdat er wel degelijk weefselschade optreedt en
sprake is van een heelkundige handeling is een hoger
beroep gerechtvaardigd. Door de NVCG is aan de inspectie gevraagd ook een hoger beroep in te zetten.

De veldnorm voor artsen in de cosmetische geneeskunde kwam uitgebreid aan bod. Deze is natuurlijk
ook na te lezen op de website , evenals eventuele
updates ervan. Protocollen en Richtlijnen werden
besproken door Pim Holtz die als externe visiteur werd
aangetrokken door de NVCG. Voor een 2e externe
visiteur wordt het KIWA benaderd. Een eerste visitatie
duurt ruim 3 uur. De prijzen van de visitaties zijn flink
omhoog gegaan. Er zit nou eenmaal veel werk aan vast.
Komt vanaf 1 juli de inspectie aan de deur dan is het
belangrijk aan te tonen dat je bekwaam bent voor de
dingen die je doet, er is sprake van een omgekeerde
bewijslast. Mogelijk komen er op korte termijn ook bekwaamheidseisen via de NVCG voor ooglidcorrecties,
draadliften, dermatochirurgie en lipofilling.

Op pagina 48, 49 en 51 ziet u weer een compilatie
van de activiteiten op het Symposium van 25 mei jl.
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Wij zoeken per direct:

Cosmetisch
Artsen
of artsen die gevorderd zijn
met de opleiding Cosmetische
Geneeskunde (36/40 uur)
Wil u met ons de Cosmetische Geneeskunde
naar een volgend niveau brengen?
En: wilt u een unieke kans krijgen om in onze
werkomgeving te leren, zowel op het gebied
van behandeling als op cliëntassessment,
cliëntexperience en bedrijfsvoering?
Dan zijn wij op zoek naar u.

Wij werken er elke dag aan om de Cosmetische
Geneeskunde naar een hoger niveau te brengen.
Helga van den Elzen is founder van de Tipping Point
Approach™, een op wetenschappelijke basis gefundeerd
diagnostisch behandelsysteem. TPA™ biedt de garantie
aan onze cliënten dat de uitkomsten van behandelingen
voorspelbaar zijn. Het staat borg voor kwaliteit, veiligheid
en cliëntbeleving. Wij zijn volop in ontwikkeling en zoeken
professionals die bij willen dragen aan onze groei-ambitie
en aan the next level van Cosmetische Geneeskunde in
zowel behandeling als cliëntbeleving.

Geïnteresseerd?
Voor informatie kijkt u op elzenkliniek.nl/vacature

EK - A4 adv cosmetisch arts.indd 1

23-08-19 16:28
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Vaginale laser in
de (cosmetische) gynaecologie
Sinds 2016 is in Nederland de FemiLift Pixel CO2-laser
beschikbaar. De FemiLift beschikt over verschillende
programma’s en hand- stukken waardoor het mogelijk is
om zowel uitwendig als vaginaal te behandelen.
De pixel CO2 zorgt voor een ideale combinatie van
epidermale ablatie en dermale warmte.

1

Door drs. Joke Haartsen, gynaecoloog*
en Jeroen Marks, BlooMEDical **

De vaginale laserbehandeling maakt het mogelijk om diverse,
veel voorkomende gynaecologisch problemen te verhelpen.
De vaginale laser is met name geschikt voor postmenopauzale vaginale klachten, urineverlies en vaginale verstrakking.
Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs dat de vaginale
laserbehandeling een veilig en betrouwbaar alternatief is
voor de behandeling van bovengenoemde klachten. 1, 2,3,4
Omdat het om onverzekerde zorg gaat, is er op dit moment
nog weinig behoefte vanuit de gynaecologische beroepsgroep om deze behandeling te implementeren. Mogelijk dat
hierin een rol is weggelegd voor meer op private behandelingen gerichte zorgverleners zoals cosmetisch artsen,
plastisch chirurgen en dermatologen.

Tevens zorgt het voor een betere doorbloeding van het
gehele gebied waardoor er een betere afsluitfunctie van de
urethra ontstaat. De afsluitfunctie wordt bepaald door de
bekkenbodem, het sfinctercompartiment, de endopelviene
fascie en de mucosa van de urethra. Op al deze onderdelen
wordt met de laser een verbetering verkregen. De behandeling
verlicht de symptomen van stressincontinentie en kan het
probleem zelfs helemaal verhelpen. Doordat FemiLift de
vaginawand versterkt en verstevigt verminderen tevens
klachten van een zwaar gevoel en wordt de vagina steviger.
Vrouwen na de overgang bemerken daarnaast een afname
van klachten van vaginale droogheid, telkens terugkerende
infecties en pijn bij het vrijen.

ZORGVRAAG

HOE WERKT DE LASERBEHANDELING
BIJ VAGINALE ATROFIE?

Uit onderzoek van beheerders van een groot online patiëntenplatform, blijkt dat er ruim 80.000 unieke hits per maand
worden ingegeven op zoektermen als “vaginale droogheid”
en “urineverlies”.
Uit de literatuur blijkt dat in het geval van vaginale droogheid, 80-90% van de vrouwen klachten hiervan ervaart en
hier iets voor gebruikt, en bij eveneens 80-90% is er een
negatieve impact op de kwaliteit van leven.
Tevens krijgt bijna 50% van de vrouwen gedurende het
leven klachten van stressincontinentie.
HOE WERKT DE LASERBEHANDELING
BIJ STRESSINCONTINENTIE?
FemiLift behandeling, geeft de urinebuis meer steun, door
aanmaak van collageen in de endopelviene fascie en het
omliggende bindweefsel.
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Met een vaginale laserbehandeling kan het vagina epitheel
hersteld worden. De laser stimuleert de neocollagenese en
de aanmaak van een nieuwe extracellulaire matrix door
activatie van fibrocyten tot fibroblasten. Diverse histologische
onderzoeken laten zien dat met laser behandeld epitheel
veel actieve fibroblasten bevat en vrijwel geen fibrocyten.1
Door dit proces ontstaat dik epitheel met uitgebreide
neovascularisatie in de lamina propria. Dit epitheel functioneert als premenopauzale vaginale mucosa. De elasticiteit
van de vagina komt terug, de pH normaliseert waardoor er
minder kans is op een infecties en de vagina wordt makkelijker
vochtig waardoor een verbeterde seksuele prikkel optreedt.
Bovendien vermindert door het verstevigen van de vaginawand eventueel urineverlies.

5X

HOE WERKT DE LASERBEHANDELING
BIJ VAGINALE VERSTRAKKING?

REFERENTIES:

Door verbetering van de endopelviene fascie die de gehele
vagina omvat, een verbetering van de opbouw van de mucosa
en een verbetering van de doorbloeding van de vagina treedt
een verstrakking en versteviging van de vagina op. Dat lijdt tot
meer ‘gevoel’ bij coitus en draagt bij aan een verbetering van de
seksuele beleving. Ook bemerken vrouwen een minder zwaar
gevoel in het kleine bekken.

CO2-laser on atrophic vaginal tissue: an ex vivo study.
Salvatore S et al. Menopause 2015 Aug;22(8):845-9
2 	Randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial
for evaluating the efficacy of fractional CO2-laser compared
with topical estriol in the treatment of vaginal atrophy in
postmenopausal women. Cruz VL et al. Menopause2018
Jan;25(1):21-28.
3 	Laser treatment for the management of genitourinary
syndrome of menopause after breast cancer. Hope or hype?
Tranoulis A, Georgiou D, Michala L. Int Urogynecol
J. 2019 Jul 18. doi: 0.1007/s00192-019-04051-3.
4 	The Effect of Fractional CO2-Laser Treatment on the
	Symptoms of Pelvic Floor Dysfunctions: Pelvic Floor Distress
Inventory-20 Questionnaire.
	Sipos AG, Kozma B, Poka R, Larson K, Takacs P. Lasers Surg
Med. 2019 Jun 25. doi: 0.1002/lsm.23126.

HOE VERLOOPT DE BEHANDELPROCEDURE?
De behandeling kan poliklinisch uitgevoerd worden en duurt
5-10 min. Over het algemeen zijn 3 behandelingen nodig, telkens om de 4-6 weken. Na de behandeling zullen de vrouwen
3-5 dagen wat (bloederige) fluor hebben. Gedurende die
periode wordt coitus afgeraden. Verder is er geen downtime.
De vrouwen kunnen direct na de behandeling al hun dagelijkse werkzaamheden hervatten.
De FemiLift kan niet uitgevoerd worden tijdens zwangerschap
en lactatie, bij een actieve herpes genitalis of bij chronisch
gebruik van hoge dosis corticosteroïden.
RESULTATEN EN TEVREDENHEID
Voor Vaginale Atrofie zijn de klachten (branderigheid, droogheid, pijn bij het vrijen en urineverlies) na 3 behandelingen bij
85% van de behandelde patiënten verdwenen. Voor stressincontinentie bemerkt 80-85% van de vrouwen een afname van
de klachten, of zijn de klachten volledig verdwenen na 3 behandelingen. Bij klachten van VRS (Vaginal Relaxation Syndrome)
bemerkt ca 75% van de vrouwen een significante verbetering.
Het risico op complicaties is nihil.

1 	Histological study on the effects of microablative fractional

* Drs. Joke Haartsen is voor BlooMEDical de Key Opinion
Leader op het gebied van (cosmetische) gynaecologie. Naast
het behandelen van inmiddels meer dan 800 patiënten met de
Alma Femilift (een CO2-laser met diverse toepassingen) geeft
zij regelmatig trainingen, ontwikkelt zij protocollen en herziet
werkwijzen voor zowel de eigen markt (Benelux) als ook
voor Alma internationaal.
** Jeroen Marks is 10 jaar werkzaam in de Medical Devices (EBD)
en sinds 2014 in dienst bij BlooMEDical Benelux BV; de
distributeur van o.a. de CO2-FemiLift-laser van Alma Lasers.

WAT IS HET VERSCHIL MET ANDERE EBD’S ?
In de basis is de Femilift een CO2-laser en daarmee multi
inzetbaar in de kliniek. Deze laser is met de optionele scanner
ook geschikt voor dermatologische en cosmetische toepassingen zoals facial rejuvenation (ablatief), verwijderen van
huidverhevenheden, (acne)litteken verwijdering en striae,
maar ook non-ablatieve huidverstrakking.
De Femilift heeft met het gebruik van de een CO2-golflengte
meer thermische warmte dan bijvoorbeeld Erbium:YAG lasers.
Deze thermische warmte is o.a. nodig voor de collageenstimulatie.
De thermische warmte van de CO2-laser wordt daarnaast
optimaal benut, door het patroon van 81 pixels in 9x9 form
in één keer te pulseren, i.p.v. het los scannen van elke pixel,
wat invloed heeft op de thermische relaxatietijd (TRT).
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Belotero® Revive

‘Een effectieve behandeling voor een
stralende huid bij jongere patiënten’
Niet alleen op selfies, maar ook in het echt wil een groeiende groep
jonge vrouwen een strakke en stralende huid. Met Belotero® Revive
is het mogelijk de huid te verjongen, zonder direct ook volume toe te
voegen. Tijdens het NVCG congres spraken prof. dr. Martina Kerscher
en dr. Joan Vandeputte over de unieke eigenschappen van het
Belotero®-assortiment en de introductie van Belotero® Revive.

2

Door prof. dr. Martina Kerscher en dr. Joan Vandeputte

‘In de spreekkamer zien we steeds meer vrouwen tussen de 25 en 35 jaar’, vertelt hoogleraar Dermatologie Martina Kerscher, verbonden aan de universiteit
van Hamburg. ‘Vaak hoor ik van vrouwen in de kliniek dat ze op bijvoorbeeld
hun Instagram-account nog wel wegkomen met een filter, maar dat ze op
zoek zijn naar een ‘real-life’ filter, ofwel een opfrisbeurt voor hun huid. Daarom kiezen zij voor preventieve behandelingen om hun jeugdige uiterlijk te behouden. Ze spreken dan niet over een treatment, maar over een tweakment.’
BETERE HUIDKWALITEIT
Die esthetische trends zijn te staven met cijfers. ‘Zo heeft Merz Pharma
onderzoek uitgevoerd onder 2.430 patiënten; 726 millennials (25 tot 35 jaar)
en 1.244 van 35 jaar of ouder.1 ‘Op de vraag wat zij wilden bereiken door het
gebruik van injectables, antwoordde de meerderheid dat dat het wegwerken
van lijntjes en rimpels was (44% millennials en 68% 35 jaar en ouder). Opvallend was echter dat ook een betere huidkwaliteit (32% in beide groepen) een
belangrijke factor vormt.’ Over wat de bepalende elementen voor een goede
huidkwaliteit zijn, komen de klinische criteria en de behoeften van patiënten
overeen: huidelasticiteit, oppervlaktetopografie – ofwel de zachtheid van
de huid en het aantal rimpels -en huidtint. Kerscher: ‘Denk bij dat laatste aan
pigmentatie, roodheid, droogheid, dofheid of juist glans.’
MEER DAN VOLUME
Hyaluronzuur staat bekend als een uitstekende filler. Kerscher: ‘In de eerste
plaats is het bewezen veilig en wordt het goed getolereerd. Daarnaast zorgt
het voor diepe hydratatie in de huid.2,3 Verder verruimt geïnjecteerd
hyaluronzuur de omgeving waarin het terechtkomt, waardoor fibroblasten
kunnen uitzetten. Daarmee zetten ze celproliferatie, differentiatie en adhesie
van CD44 en IL-8-expressie aan. Die zorgen vervolgens voor een hogere
collageen- en elastineproductie.4-6
Hyaluronzuur geeft niet alleen volume, maar ook huidverbetering.
Tot slot toont nieuw onderzoek aan dat hyaluronzuur een verhoogde expressie van belangrijke sleutelgenen teweegbrengt, die de communicatie stimuleren tussen keratinocyten, fibroblasten en adipocyten.’ 7
JONGERE DOELGROEP
Let wel, het ene hyaluronzuur is het andere niet. Kerscher: ‘Zo zijn de fillers
van Belotero® uitgerust met de zogeheten monofasische Cohesive Polydensified Matrix-technologie (CPM). Deze geavanceerde crosslinking-technologie
verbindt gebieden met een hoge en een lage matrix zone met elkaar. Dat leidt
tot een optimale balans tussen cohesie, voor een goede integratie met het
lichaamseigen weefsel, elasticiteit, voor een optimale weefselondersteuning,
en een goede modelleerbaarheid.’8 De nieuwste toevoeging aan het Belotero®-gamma, Belotero® Revive (CPM-HA20), is zelfs speciaal ontwikkeld voor
een jongere doelgroep. Kerscher: ‘Naast de hoge concentratie hyaluronzuur
(20 mg/ml) bevat dit product als enige ook 17 mg/ml glycerol. Dat trekt water
aan en houdt het vast, en leverteen betere hydratatie op.’
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FOLLOW-UP STUDIE
Of dat in de praktijk ook leidt tot betere klinische resultaten, zocht de
Hamburgse hoogleraar uit in de BELOVE-studie, een follow-up studie naar de
veiligheid van Belotero® Revive op de lange termijn en de effectiviteit ervan
op de visco-elastische eigenschappen van de huid. Ze includeerde 25 vrouwen
tussen de 30 en 44 jaar met vroege tekenen van huidveroudering. Zij kregen,
met intervallen van een maand, drie behandelingen in het onderste deel
van de wangen met 2 ml CPM-HA20, middels 50 kleine injecties. Naast de
eerste drie bezoeken kregen de vrouwen vier controlebezoeken, in week 12,
week 24, week 28 en week 36. Daarin werden onder meer een cutrometrie,
een corneometrie en een PRIMOS-huidmeting verricht.
VERRASSENDE RESULTATEN
Hoewel de publicatie pas binnenkort verschijnt, deelt Kerscher toch alvast
enkele resultaten. Kerscher: ‘Verrassend was dat de huidelasticiteit toenam,
maar de fibroblast activiteit op zich liet wachten; het maximale effect van
de verbetering in elasticiteit was na 12 weken zichtbaar en hield tot 28 weken
aan. Verder hebben we gemeten dat de huid zachter was, meer glans had en
een betere hydratatie (34,5 UV-zichtbare spectrofotometrie (AU) op dag 0;
38,5 in week 4 (p = 0,05), 41,6 in week 24 (p = 0,05) en 46,3 in week 36 (p=0,01).
Dat kwam overeen met de ervaringen uit de patient reported outcomes
(PROM’s) en met de beoordeling door een groep onafhankelijke dermatologen.
Tot slot zagen we dat de elasticiteit toenam met een R2-waarde van 68,5
op dag 0 tot 73,0 in week 12. Dat lijkt een klein verschil, maar iemand van
36 jaar krijgt daarmee eigenlijk weer de huidelasticiteit van een 25-jarige.
Dat verschil merkt je patiënt dus wel!’
REFERENTIES
1 	Merz Pharmaceuticals Patient Survey, a survey conducted in the US, Germany,
Russia, Brazil and South Korea with 2.430 patients, Q4 2018.
2 	Wang F, Garza LA, Kang S, Varani J, Orringer JS, Fisher GJ, et al. (2007). In vivo
stimulation of de novo collagen production caused by cross-linked hyaluronic
acid dermal filler injections in photodamaged human skin. Arch Dermatol.
2007;143(2):155-63.
3 	Reuther T, Bayrhammer J, Kerscher M. Effects of a three-session skin rejuvenation treatment using stabilized hyaluronic acid-based gel of non-animal origin on
skin elasticity: a pilot study.Arch Dermatol Res. 2010;302(1):37-45.
4 	Bourguignon LY. Matrix hyaluronan-activated CD44 signaling promotes keratinocyte activities and improves abnormal epidermal functions. Am J Pathol.
2014;184(7):1912-9.
5 	Turlier V, Delalleau A, Casas C, Rouquier A, Bianchi P, Alvarez S, et al. Associa	tion between collagen production and mechanical stretching in dermal extracellular matrix: in vivo effect of cross-linked hyaluronic acid filler. A randomised,
placebo-controlled study. J Dermat Sci. 2013;69(3):187-94.
6 	Belmontesi M, De Angelis F, Di Gregorio C, Iozzo I, Romagnoli M, Salti G, et al.
Injectable non-animal stabilized hyaluronic acid as a skin quality booster: an
expert panel consensus. J Drugs Dermatol. 2018;17(1):83-88.
7 	Flynn TC, Sarazin D, Bezzola A, Terrani C, Micheels P. Comparative histology of
intradermal implantation of mono and biphasic hyaluronic acid fillers. Dermatol
Surg. 2011;37(5):637-43.
8 	Luebberding S, Krueger N, Kerscher M. Mechanical properties of human skin
in vivo: a comparative evaluation in 300 men and women. Skin Res Technol.
2014;20(2):127-35.

Anti-aging en hormoonsuppletie;
Onbekend maakt Onbemind?
De rol van hormoon substitutie therapie in de Menopauze

3

Door drs. Eleanora Hendriks, arts

Er bestaan nog veel misverstanden en taboes rondom de menopauze. En dit is wel begrijpelijk omdat het een
vrij nieuw fenomeen is. De levensverwachting in onze westerse samenleving is de laatste decennia behoorlijk
toegenomen en vrouwen bevinden zich nu ongeveer een derde deel van hun leven in de menopauze.
Dit heeft een aantal grote maatschappelijke gevolgen, zoals het verschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd.
Inmiddels zijn er 58 symptomen en klachten beschreven die kunnen ontstaan rond de overgang of menopauze.
Eén daarvan is een snellere veroudering van de huid, omdat er talrijke oestrogeen receptoren in de dermis en
epidermis te vinden zijn. “Once a woman enters menopause, fighting the wrinkles with injectables is getting more
difficult unless she is treated with hormones.” (Mauricio de Maio, 2011). Estradiol stimuleert onder andere de productie
van elastine en hyaluronzuur in de huid, en zorgt voor een optimale vochtbalans en barrière functie van
het stratum corneum.
In Nederland wordt momenteel minder dan 5 procent van de vrouwen met menopauzeklachten behandeld met
hormonen, terwijl er zoveel vrouwen zijn die door hun klachten niet meer kunnen functioneren in het gezin, op hun
werk of in hun relatie. Hormoontherapie heeft in ons land helaas nog steeds een negatieve bijklank, in tegenstelling
tot de reputatie van de anticonceptie pil die gebruikt wordt door ongeveer anderhalf miljoen vrouwen.
Nog iedere dag verbaast het mij dat de meeste patiënten ervan overtuigd zijn dat je van hormonen borstkanker krijgt.
Er is inderdaad een iets verhoogd risico hierop door het gebruik van synthetische hormonen (dit geldt ook voor de
pil), maar dit gaat niet op voor bioof body identieke hormoontherapie. Het voorschrijven van de juiste hormonen in
een individueel aan te passen dosering aan vrouwen in de overgang of menopauze kan vrij complex zijn omdat dit
afhankelijk is van een aantal persoonlijke variabelen die goed onderzocht en gecontroleerd dienen te worden.
Gedegen inzicht en het toepassen van een betrouwbaar protocol is in veel gevallen
noodzakelijk.
Hopelijk duurt het niet lang meer voordat de nieuwe internationale richtlijnen worden toegepast in Nederland.
Bewezen is immers dat hormoontherapie met body-identieke hormonen niet alleen positieve effecten heeft op de
overgangsklachten, maar ook op lange termijn een vermindering van het risico kan geven op cardiovasculaire ziektes,
dementie, coloncarcinoom, osteoporose en diabetes mellitus type 2.
De juiste hormoon substitutie therapie in de menopauze heeft dus, naast het bewaken van een gezonde levensstijl,
een niet te onderschatte rol in de preventie van een aantal welvaartsziektes.
In het najaar start haar opleiding: "Hormoonsuppletie in het licht van Functional Medicine."
Deze is NVCG gecertificeerd en bestaat uit vier dagdelen, verspreid over het jaar. (Info via marijn@la-alegria.es)

Note van de redactie:
Lees meer over dit onderwerp in
het boek “het menopauze taboe”,
verkrijgbaar in de reguliere boekhandel
en via bol.com

SEPTEMBER 2019

Cg MAGAZINE

55

Kwaliteit, veiligheid en protocollen
Met regels en richtlijnen een standaard recept?

4

Door Pim Holtz MSc, Mediservices.nl

KWALITEIT EN VEILIGHEID; GERELATEERDE ONDERWERPEN
Kwaliteit en veiligheid gaat over een tevreden klant die professioneel, veilig, en maakbaar geholpen wordt binnen de regelgeving
en op basis van uw protocollen.
Dit omvat een breed scala aan onderwerpen, waaronder: marketing en acquisitie, klanttevredenheid, veilig werken,
geprotocolleerd werken, infectiepreventie aspecten, juridische aspecten (denk aan informed consent), voorschriften en richtlijnen,
(inter)persoonlijk gedrag, klachtafhandeling, verzekering, bekwaamheid, certificering, en continue verbetering van uw praktijk (en
uzelf) in de vorm van een plan-do-check-act (PDCA) cyclus.
STANDAARD RECEPT?
Op basis hiervan kun je gerust stellen dat u niet werkt zoals uw collega’s. Want u werkt onder andere omstandigheden, beter,
dus anders en daarmee (deels) met andere protocollen.
PROTOCOL EN VERANDERING
We bespraken wat er allemaal komt kijken bij een protocol. Naast de standaard aspecten kwamen ook aan bod uw specifieke
omstandigheden, de auteur, autorisator, datering, review proces, opname in het kwaliteitssysteem en de omgang met complicaties,
VIM meldingen en klachten. Eigenlijk is een kwaliteitssysteem nooit klaar -- verandert u niet, dan doet de omgeving dat wel.
IGJ WERKPLAN 2019 EN RAPPORTAGE PARTICULIERE KLINIEKEN 2018
Het IGJ toetsingskader voor particuliere klinieken werd doorgenomen, en het IGJ werkplan 2019 met als belangrijkste
aandachtspunten: goed bestuur, infectiepreventie, patiëntenrechten, medicatieveiligheid, operatief proces en de aspecten
rond medische technologie.
De IGJ heeft de bij particuliere klinieken geconstateerde tekortkomingen over 2018 gepubliceerd. Een aantal aspecten:
voorzieningen handhygiëne, dienstkleding met hand / polssieraden (denk u ook aan de fotos op uw website?!), volle
naaldencontainer / recap, expiratiedatum overschreden, geen spullen op de kast, noteer datum van opening / t.h.t. datum (ook op
tubes en andere middelen die hergebruikt worden), scheiding van vuile en schone dienstkleding, temperatuurregistratie van de
medicatie koelkast (dit kan heel simpel), protocollen inzichtelijk en up to date (> 50% voldoet niet), MRSA (> 50% onvoldoende).
ZORGTRAJECT EN STATUSVOERING
Een belangrijk aspect bij de hele kwaliteitssysteem inrichting zijn de stappen in uw zorgtraject en de vastlegging van de
aspecten van en rond de behandelingen in het EPD.
Standaard stappen in het zorgtraject zijn bijvoorbeeld: afspraak, medische vragenlijst (bijvoorbeeld: vraagt u elke keer de
MRSA/BRMO aspecten aantoonbaar uit?), wens, de alternatieven voor invulling van die wens, het behandelplan, de risico’s,
de informed consent, deze behandeling en de volgende (weer met de relevante uitvragingen), nazorgaspecten; e.e.a. voorzien
van stopmomenten indien u chirurgisch behandelt.
In het EPD legt u o.a. vast: veel van de bovengenoemde aspecten, (besproken) verwachtingen waaraan u niet kunt voldoen,
voor-foto’s, verandering t.o.v. vorige keer, gebruikt product met locatie, hoeveelheid en (bij invasieve behandeling) het lotnummer,
nazorg informatie, ontslagbericht, controleafspraak (denk aan na-foto’s), complicatieregistratie, wijziging van het behandelplan.
Nazorg informatie stuurt u op, of geeft u mee. Denk ook aan een product paspoort of een ontslagbericht.
NB: de besproken punten uit de NVCG facilitaire veldnorm zijn niet opgenomen in dit abstract.
Voor vragen en ondersteuning bij uw invulling van kwaliteit en veiligheid:
Pim Holtz
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Reclame voor medische
cosmetische behandelingen:
do’s & don’ts
Sinds 15 oktober 2018 is er een speciale code voor medische
cosmetische behandelingen uitgevoerd door artsen en
dergelijke behandelingen in klinieken opgenomen in de
Nederlandse Reclame Code. Wat staat er in deze code en
wat kun je beter wel en niet doen?

5

Door mr. Fiona Vening, Stichting Reclame Code

De regels uit de Code Medische Cosmetische Behandelingen uitgevoerd
door Artsen (CCBA) gelden voor iedere arts die in Nederland reclame
maakt. Naast de bijzondere regels moet ook rekening worden gehouden
met de algemene regels uit de Nederlandse Reclame Code. Zo mag
reclame niet misleiden, niet in strijd zijn met wet, waarheid, goede
smaak en fatsoen, en moet reclame altijd duidelijk herkenbaar zijn.

MISLEIDING VERBOD

Als iemand reclame maakt in strijd met de regels, kan een klacht
worden ingediend bij de Reclame Code Commissie. Als de Commissie
oordeelt dat de code is overtreden, krijgt de adverteerder een aanbeveling om niet meer op dergelijke wijze reclame te maken. Dit oordeel
wordt gepubliceerd op de website van de Stichting Reclame Code.
Hoewel er geen boetes worden opgelegd, volgt zo’n 97% van de adverteerders een aanbeveling van de Commissie op. Het kleine percentage
dat dat niet doet, wordt als non-compliant op de website vermeld,
zodat ook wettelijke toezichthouders, zoals de Autoriteit Consument
en Markt (ACM) en de IGJ hier kennis van kunnen nemen.

Er moet altijd een objectieve voorstelling van zaken worden gegeven.
Reclame voor medische cosmetische behandelingen moet waarheidsgetrouw zijn, mag de eigenschappen ervan niet overdrijven en mag niet
aanzetten tot onnodig of overdadig gebruik van de behandelingen.
Je mag niet stellen of suggereren dat een behandeling zonder risico is.
Ook mag geen garantie worden gegeven over de werking of het resultaat.
Uitingen als “niet goed, geld terug”, “werkzaamheid gegarandeerd” of
“u ziet er gegarandeerd beter uit” zijn niet toegestaan. Verder mogen
alleen afbeeldingen worden gebruikt die waarheidsgetrouw zijn en niet
de indruk geven dat een bepaalde lichaamsvorm of uiterlijk kenmerk
de voorkeur geniet.
Als een persoon die een behandeling heeft ondergaan, wordt afgebeeld
in reclame, vraag dan vooraf zijn/haar schriftelijke toestemming. In geval
van claims geldt dat deze altijd moeten kunnen worden onderbouwd met
voldoende en toetsbaar bewijsmateriaal. Voor testimonials geldt dat deze
op waarheid moeten berusten en dat in geval van beroemdheden of consumenten, duidelijk moet zijn dat het om hun persoonlijke mening gaat.

RATIONEEL GEBRUIK & GEEN TIJDSDRUK

HERLEIDBAARHEID (BIG)

Het is niet toegestaan om reclame te maken die het rationeel gebruik
van een behandeling niet bevordert. Uitgangspunt is dat reclame
primair moet zijn gericht op goede informatievoorziening en kwaliteit.
Het is daarom verboden om enige vorm van tijdsdruk op te nemen of te
suggereren, of promotionele acties te houden waarbij een verplichting
tot aankoop of behandeling geldt. Prijsaanbiedingen zijn op zich toegestaan, maar mogen de consument op geen enkele wijze aan tijdsdruk
blootstellen en mogen de consument niet aanzetten tot overmatig
gebruik of het ondergaan van meer behandelingen dan noodzakelijk.
De verkoopprijs mag niet op prominente wijze worden vermeld en als
enig verkoopargument worden gebruikt. Tijdelijke prijsaanbiedingen
zoals via Groupon lijken niet direct in lijn met de geest van de code,
maar de Commissie heeft hier nog geen uitspraak over gedaan.

In elke reclame moet de titel, functie en BIG registratienummer, of een
vergelijkbare registratie in het buitenland, van de behandelend arts worden vermeld. Als de specifieke reclamevorm zich hier niet voor leent, kan
worden verwezen naar de website waar deze informatie kan worden gevonden. Hier kan ook naar worden verwezen in reclame voor een kliniek.

OVERTREDING

SLOGAN EN BEELDMERK
Tot slot is het verplicht om in elke reclame-uiting duidelijk de mede
door het ministerie van VWS ontwikkelde slogan (inclusief beeldmerk)
te gebruiken: “Kijk uit. Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken.
Een geslaagde ingreep begint bij een geschikte arts.”.
Lees de volledige reclamecode via www.reclamecode.nl/nrc.

MINDERJARIGEN
Reclame voor medische cosmetische behandelingen mag zich niet
specifiek richten tot minderjarigen. Dit geldt ook als een arts of kliniek
influencers inzet. Om te kunnen bepalen wanneer een reclame specifiek
is gericht tot minderjarigen, kan worden gekeken naar bereik cijfers
en/of inhoud en context van de uiting. In geval van influencers is het
verstandig om na te denken of dit past binnen de kaders van de CCBA
en goed onderzoek te doen naar de volgers. Ook is het aan te bevelen
om contractueel vast te leggen dat de influencer zich houdt aan de
CCBA en de NRC.
De Reclamecode Social Media & influencer Marketing geeft voorbeeldzinnen en hashtags (zoals #Ad) die kunnen worden gebruikt om
duidelijk te maken dat sprake is van een samenwerking.

“De Reclame Code Commissie heeft inmiddels een 1e melding
ontvangen en geoordeeld dat de desbetreffende actie vanwege
tijdsdruk ongeoorloofd was, de adverteerder heeft maatregelen
getroffen om herhaling te voorkomen”
Zie: www.reclamecode.nl/uitspraken/
resultaten/gezondheid-2019-00470
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De huid is het grootste orgaan van ons lichaam.
Door intrinsieke en excentrieke factoren gaat onze huid door
de jaren heen steeds meer tekenen van ouderdom vertonen.
Zonschade, een ruwe huid, fijne lijntjes, rimpels en verslapping worden
zichtbaar aan het huidoppervlak. De grootste oorzaak van rimpels
en verslapping is de afname van de kwaliteit en kwantiteit
van collageenvezels in de dermis. 1, 2
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HUID
Door Janet Claassen, huidtherapeut en drs. Pascal Meijer, cosmetisch arts KNMG

De vraag naar non-invasieve en langdurige
behandelingen voor rimpels en verslapping
is de afgelopen decennia drastisch toegenomen door het grote aanbod van nieuwe
esthetische technologieën.2,3
Uit verschillende onderzoeken blijken
radiofrequente apparaten zeer effectief
te werken voor non-ablatieve huidverstrakking. Het voordeel van radiofrequente (RF)
energie is dat het veel dieper de huid in kan
dringen dan lichtgolven en ze zijn niet afhankelijk van een chromofoor. RF is als het
ware kleurenblind, waardoor het geschikt
is voor alle huidtypen.1,2,3
Door de dermis tot 52-55 graden Celsius
te verwarmen, vindt er een onmiddellijke
verandering plaats in de structuur van collageen en vervolgens wordt de fibroblast
gestimuleerd tot proliferatie en synthese
van nieuw collageen. Een temperatuur van
40-42 graden Celsius in de epidermis indiceert dat de gewenste dermale temperatuur is bereikt.2,4
Er zijn verschillende apparaten op de markt
die RF gebruiken, waarbij verschillende
technieken worden toegepast. De eerste
generatie radiofrequente apparaten maakten gebruik van monopolaire RF. Hierbij
wordt er gebruik gemaakt van een RF-elektrode en een aardeplaat. De geleiding gaat
hierbij door het lichaam, waardoor de RF
diep kan penetreren. De RF-energie wordt
bij deze techniek echter ongecontroleerd
verspreid en daarnaast is
intensieve epidermale
koeling noodzakelijk
om verbranding te
voorkomen.1

Later werd de bipolaire radiofrequente technologie geïntroduceerd.
Deze technologie gebruikt twee elektroden die op de huid worden
geplaatst waartussen energie stroomt. Hierbij is enkel oppervlakkige
penetratie van de energie, omdat energie altijd de kortste weg zal
zoeken tussen de twee elektroden.4
Vervolgens werd multipolaire RF ontwikkeld. Hierbij zijn er meer dan
twee elektroden aanwezig, maar er wordt maar één generator gebruikt.
Hierdoor wordt er steeds de kortste weg gezocht tussen de elektroden,
waardoor deze techniek vergelijkbaar is met bipolaire RF. Deze techniek
vereist echter geen koeling, omdat de energie wordt verdeeld tussen
twee of meer ontvangende elektroden.3,4
De laatste generatie RF-technologie is de 3DEEP™ technologie van
EndyMed, welke de meeste nadelen van de andere radiofrequente apparaten overwint. De 3DEEP™ techniek maakt gebruikt van zes elektroden
met elk een eigen generator en manipuleert de wisselwerking tussen
deze RF-elektroden zodanig dat het gewenste driedimensionale thermische patroon in het doelgebied wordt bereikt. Aangrenzende elektroden,
aan beide kanten van de behandelkop, bezitten identieke polariteiten
waardoor er geen stroom ontstaat tussen deze elektroden en de energie
dieper in de huid kan worden afgegeven. Hierdoor wordt tevens de
energie in de epidermis geminimaliseerd, waardoor actieve koeling niet
nodig is. 1,2 (Figuur 1)
Figuur 1
Verschillende technieken van radiofrequentie

EndyMed PRO is een uniek behandelplatform, dat gebruik maakt van
vijf verschillende handstukken voor non-ablatieve huidverstrakking voor
het gezicht, lichaam en periorbitaal gebied. Het is bekend dat weefselimpedantie afhangt van fysiologische eigenschappen, zoals bijvoorbeeld
geslacht en lichaamsdeel. Om constante energie op maat te leveren,
worden er doorlopend real-life metingen uitgevoerd van de huidcondities
en de behandelparameters worden hierop afgestemd en bijgesteld 2,5
om betere resultaten te behalen.2 >
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Daarnaast zorgen unieke contactsensoren in elk handstuk ervoor dat
RF-energie alleen wordt toegediend als het handstuk in beweging is
en volledig contact maakt met het huidoppervlak, wat zorgt voor
optimale veiligheid. 5 (Figuur 2)
Figuur 2
Voor- (links) en nafoto (rechts) na 3 behandelingen met RF

Naast de handstukken voor non-ablatieve huidverstrakking, zijn er
ook twee handstukken die een micro-ablatieve fractionele behandeling
bewerkstellingen voor bijvoorbeeld diepe rimpels en acne littekens:
FSR en Intensif.
Het FSR handstuk combineert 3DEEP™ RF met fractionele microablatie, voor een gelijktijdig epidermaal en dermaal huidverjongend
effect. Buiten het effect van RF-energie in de dermis, zorgt de ablatie
voor het verwijderen van de bovenste huidlaag, waardoor een nieuwe
laag van gezondere en beter uitziende huid zichtbaar wordt.6
Deze technologie geeft de mogelijkheid om te differentiëren tussen
microablatie en dermale verhitting, wat een optimale meervoudige
behandeling blijkt om verouderde huid en atrofische littekens mee te
verbeteren. 2
Uit onderzoek van Elman & Harth2 is gebleken dat één behandeling
bij 100% van de proefpersonen verbetering liet zien in rimpels en huidstructuur. Deze verbetering was te definiëren als matig tot goed (25-75%).
Het onderzoek van Dahan, Rousseaux & Cartier6 ondersteunt deze
bevindingen. Hier werd ook bij iedere patiënt significante reductie
gezien van rimpels en een verbetering van de huidstructuur.
Alle patiënten kregen drie behandelingen en het merendeel (77%) van
de patiënten had een zichtbare verbetering tussen de 51 tot 75%
volgens de beoordelaars.
De patiënten ervaarden tijdens de behandeling geen tot weinig pijn en
100% van de patiënten gaf, drie maanden na de laatste behandeling, aan
dat ze de behandeling zeker zouden aanraden aan vrienden. (Figuur 3)

Het Intensif handstuk combineert 3DEEP™ RF met
microneedling. De applicator bestaat uit scherpe
niet-geïsoleerde naalden die tijdens de behandeling door een speciale pulsmodus volledige coagulatie geven en tot een groter volume van dermale
verwarming leiden.
De RF-energie wordt afgegeven over de volledige lengte van de naald en geeft effectieve
coagulatie, wat resulteert in minimale tot geen
bloeding, tezamen met diepe dermale verwarming. De niet-geïsoleerde naalden maken gebruik
van het weerstandverschil tussen de epidermis
en de dermis, om de epidermis te beschermen en
op die manier een beter effect te hebben op de
dermis dan geïsoleerde naalden.7
Onderzoek van Harth, Elman, Ackerman en Frank 8
heeft aangetoond dat 95% van de proefpersonen
verbetering zag na 1 tot 6 behandelingen. Hiervan
had 75% een zeer goede tot goede verbetering en
meer dan de helft van de proefpersonen ervaarde
minimale pijn tijdens de behandeling. Bovendien
had 90% van de proefpersonen een minimale
downtime van 48 uur.
EndyMed Pro biedt een nieuwe, zeer effectieve
manier om energie diep in dermaal weefsel te
brengen met minimaal tot geen discomfort. Het
is een veelbelovend, innovatief apparaat en de
klinische resultaten laten significante effectiviteit
zien op rimpels, contourverbetering van gezicht
en lichaam en littekens.
Bent u nieuwsgierig geworden naar
aanleiding van dit artikel?
Op 30 november zal er voor geïnteresseerden
tijdens het NVCG Congres een workshop
worden gegeven met EndyMed.
Voor meer informatie kunt u tevens
terecht bij de Nederlandse importeur:
JC Imp B.V. (info@jc-imp.nl
+31 (0)413 820206).
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ADVERTENTIE

PRO + Intensif
The most advanced RF Microneedle technology today

Powered by unique, FDA approved 3DEEP
technology, EndyMed offers the most effective,
controlled and focused RF treatment platforms.
The ENDYMED Intensif is the first FDA cleared
motorized microneedle RF technology in the
market. Powered by unique 3DEEPTM fractional
RF technology, the Intensif’s exclusive smooth
operating mode provides treatments with no
bleeding or bruising, and minimum downtime.
The Intensif offers incomparable results for
deep wrinkle reduction, lifting and tightening,
acne scar and stretchmark reduction, and skin
texture improvements.

Try our multi-application platform with a
complete range of clinically proven RF and
Microneedle RF treatments.

Contact:

JC Imp B.V.
Tel: +31 (0)413 820206
Email: info@jc-imp.nl
www.EndyMed.nl

SAVE
THE DATE

CONGRES
29-30 NOVEMBER 2019
APOLLO HOTEL VINKEVEEN

5e NVCG CONGRES
2019
DATUM
VOOR
		

29 november en 30 november 2019
Artsen en medisch specialisten die affiniteit hebben
met de cosmetische geneeskunde

PROGRAMMA Vrijdag 29 november vanaf 16.00 uur
		 ALV met aansluitend borrel en congresdiner
		
Zaterdag 30 november vanaf 10.00 uur congresdag
LOCATIE Apollo Hotel Vinkeveen
		 Groenlandsekade 1, 3645 BA Vinkeveen
		
		
Zowel nationale als internationale sprekers delen
		 hun expertise over diverse aspecten binnen de
		 cosmetische geneeskunde.
INFORMATIE

Meer informatie op www.nvcg.nl

REGISTRATIE

contact@nvcg.nl of via www.nvcg.nl

NVCG leden
Vrijdag ALV, aansluitend borrel en congresdiner € 95,		
Overnachting € 125,		
Zaterdag congresdag € 275,-*
			 (*earlybird: aanmelding voor 1 oktober € 250,-)
Niet leden
Congresdag € 325,-*
			 (*earlybird € 300,-)
ACCREDITATIE NVCG 2 uur (ALV) en 6 uur (congres)
		 Aangevraagd: NVDV, NVPC, NVMKA, NOG en KNO

HOOFDSPONSORS

Wijzigingen voorbehouden

KOSTEN

CONGRESSEN
Door drs. Isabella Savic, arts

FACE
Londen

7 en 8 juni 2019

Daar was hij dan weer eindelijk!
Het jaarlijkse FACE-congres in Londen, een van mijn
favorieten. Het is voor mij alweer de derde keer dat ik
met plezier deelneem aan het FACE-congres. Vanaf
de eerste keer kom ik hier met veel genoegen ieder
jaar weer naar terug. De redenen daarvoor waren vele:
fantastische organisatie, goede verdeling van leerzame
onderwerpen, veel vooraanstaande internationale
collega’s met leerzame en innovatieve presentaties.
Met die gedachte wilde ik dit jaar het FACE congres
wederom absoluut niet missen!

Jammergenoeg was het dit jaar tegen mijn verwachting in tegengevallen. Vele presentaties leken herhalingen te zijn van eerdere presentaties, sommigen van
Monaco maar sommigen zelfs herkenbaar van vorig
jaar. Ook is er het een en ander aan veranderingen
doorgevoerd in de onderwerpen. De Anti Aging-geneeskunde werd dit jaar niet als onderwerp aangeboden. Injectables en EBD’s werden bijgestaan door behandelingen met draden die een geheel eigen agenda
hebben gekregen dit jaar. Ook kregen de onderwerpen
‘haar' en de esthetische gynaecologie een eigen plaats.
Terwijl er vorig jaar nog acht grote leidende agenda’s
waren, is het dit jaar gekrompen naar zes.
Opvallend vond ik ook de afwezigheid van de grote
namen c.q. sponsoren op het gebied van fillers en
botox in de exhibitorlisting. Zelfs andere grote namen
in de EBD's, medische cosmetica en dergelijke miste ik
dit jaar ook. De expositiehallen leken in vergelijking
met andere congressen en de voorgaande jaren ook
nogal leeg…
Wat gelukkig wel weer zeer de moeite waard was
waren de presentaties beneden in de hoofdzaal.
Jammergenoeg ben ik een beetje met een dubbel
gevoel op zondagmiddag mijn shoppingtour in hartje
Londen gaan doen. De meeste exposanten waren al
zowat ingepakt na de lunch en de presentatieruimtes
waren zelf ook bijna leeg, hetgeen bij mij ook een
wat leeg gevoel achter liet.
Ik heb nog wel mijn best gedaan om te proberen toch
nog zo lang mogelijk te blijven, op zoek naar iets dat
ik misschien gemist zou hebben… toen ik in de wandelgangen geruchten hoorde dat de toekomst van het
FACE-congres niet echt rooskleurig te noemen is.
Er schijnt een verandering aan te komen in de organisatie alsook locatie aldus enkele participanten. Of
dit nou jammer te noemen is of dat we enthousiast
moeten gaan afwachten wat het de komende jaren
gaat worden, is voor mij nog niet duidelijk, maar helaas
weet ik wel een ding, dat als de kwaliteit nog verder
gaat dalen ik misschien toch enkele andere congressen
zal zien uit te zoeken en Londen toch maar
zal moeten overslaan.
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ONLANGS HEEFT DE NVCG DE VOLGENDE SPONSOR KUNNEN VERWELKOMEN
Met meer dan vijftien jaar ervaring in de esthetische sector runt
Farah Bourakadi samen met haar ervaren team met veel passie Intramedics.
Een medisch distributiebedrijf dat artsen ondersteunt in hun streven
naar de meest efficiënte en wetenschappelijk bewezen technieken in
de esthetische geneeskunde. Intramedics BVBA is exclusief verdeler van
Dermaceutic voor de Benelux. Het Dermaceutic labo is de voorkeurspartner

Intramedics BVBA

voor meer dan 30.000 esthetische specialisten, verspreid over de hele

Coupure links 629/001

wereld. De internationale expertise in combinatie met wetenschappelijk

9000 Gent, België

ondersteunde studies brengen Dermaceutic tot de nieuwe generatie

+32 (0)9 296 62 50

professionele peels met een ongeëvenaarde concentratie aan actieve

info@intramedics.eu

bestanddelen in haar formules. Toepasbaar op alle huidtypes.

www.intramedics.eu

DE NVCG HEEFT DE VOLGENDE NIEUWE ARTSEN MOGEN VERWELKOMEN

|

Drs. Abed Abdelrazek

arts, woonplaats Goch (Duitsland), werkzaam bij City Clinics

Drs. Nazanin Ahmadi Mozafari

|

Drs. Oranos Ayubi

|

|

arts en tandarts, woonplaats Nijmegen, werkzaam bij City Clinics

arts, woonplaats Rotterdam, werkzaam bij City Clinics

Drs. Chesron van Blommestein

|

Drs. Omaima El-Tahir

|

Drs. Sterre Hamann

arts, woonplaats Rotterdam, werkzaam bij House of Bratz

arts, woonplaats Amsterdam, werkzaam bij Refleqt Clinic

|

Drs. Amir Houshangi

|

|

arts, woonplaats Amsterdam, werkzaam bij Faceland

Drs. David Yama Hamraz
Drs. Maddy Kahn

arts, woonplaats Rotterdam

arts, woonplaats Amsterdam, werkzaam bij Praktijk Gabriëls

Drs. Joost Bertholet
Drs. Dena Block

|

|

arts, woonplaats Almere, werkzaam bij Faceland

arts, woonplaats Herten, werkzaam bij City Clinics

arts, woonplaats Groningen, werkzaam bij Faceland

|

Drs. Thomas Norbart

arts, woonplaats Arnhem, werkzaam bij City Clinics

Drs. Jeroen Oldenkamp
Drs. Mandy Rademaker

|

Drs. Geert Rijpkema

| Huisarts, woonplaats Drouwen, werkzaam in Beilen
| arts, woonplaats Den Haag, werkzaam bij City Clinics

Radioloog, woonplaats Emmen, werkzaam bij Clinique Dr. Don

|

Drs. Janneke van Rijswijk-Gilden
Drs. Serge Steenen

|

arts en tandarts, woonplaats Utrecht

Drs. Suzanne van Soest-Valkenet
Drs. Nicole van Tongeren
Drs. Nadine Verburg

|

|

arts, woonplaats Soest

AIOS huisarts, woonplaats Cuijk, werkzaam bij City Clinics

Drs. Noreen Vingerhoedt
Drs. Robin Vossen

|

arts, woonplaats Amsterdam, werkzaam bij Clinique Dr. Don

Drs. Adriana Villadiego Pereira
Drs. Daria Voropai

arts, woonplaats Rotterdam, werkzaam bij Filler Cottage

|

|

arts, woonplaats Den Haag, werkzaam bij House of Bratz

Orthopeed, woonplaats Nijmegen, werkzaam bij de Velthuis kliniek

| arts, woonplaats Laren, werkzaam bij DermaClinic
| arts, woonplaats Almere, werkzaam bij de Injectable Kliniek Amsterdam
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2019 AGENDA NVCG
September

ZO Skin Health module 2

23 september

Veghel

www.jc-imp.nl

Stylage, PRP, Draden, All about Eyes

23 september

Weert

www.bo-medical.com/workshops

Stylage, PRP, Draden, All about Eyes

24 september

Ankeveen

www.bo-medical.com/workshops

NuFACE training

24 september

Veghel

www.jc-imp.nl

Saypha® Volume plus

24 september

Bussum

www.cromapharmanederland.nl

Hands-On Master Course In Aesthetic
Gynecology (Non-Surgical & Surgical)

27 september

Griekenland

www.ecamedicine.com/course/51

29 + 30 september

Griekenland

www.ecamedicine.com/course/52#nav1

Veghel

www.jc-imp.nl

Master Course in Advanced
Aesthetic Gynecology Surgery
ZO Skin Health module 1

30 september

			

Oktober

Zo Skin Health module 1

1 oktober

Veghel

www.jc-imp.nl

Stylage, All about Lips

1 oktober

Ankeveen

www.bo-medical.com/workshops

SkinTech® Peelings - AHA & TCA

7 oktober

Doorn

info@skintechpharma.nl

Fillers en Draden, All about complications

8 oktober

Ankeveen

www.bo-medical.com/workshops

PRP Arthrex

9 oktober

Amsterdam

www.cromapharmanederland.nl

Skillslab Erasmus MC, Skin deep anatomy

21 oktober

Rotterdam

Fillers, All about Lips

21 oktober

Weert

www.bo-medical.com/workshops

Master Course non-surgical facial transfor- 25 + 26 oktober
mation & advanced facial cadaveranatomy

Bangkok

www.ecamedicine.com/course/49#nav1

RRS-Inject® Skinboosters, Face│Eyes│Hair

Doorn

info@skintechpharma.nl

29 oktober

			
Stylage, PRP, Draden, All about Cheeks

November

5 november

Ankeveen

www.bo-medical.com/workshops

Stylage, PRP, Draden, All about Neck

12 november

Ankeveen

www.bo-medical.com/workshops

Stylage, PRP, Draden, All about Volume

18 november

Weert

www.bo-medical.com/workshops

Stylage, PRP, Draden, All about the Face

19 november

Ankeveen

www.bo-medical.com/workshops

			

December

Stylage, PRP, Draden, All about Chin & Jaw Lines
ALV + internationaal NVCG congres

Weert

www.bo-medical.com/workshops

29 en 30 november

Apollo Hotel Vinkeveen contact@nvcg.nl

10 maart

Apollo Hotel Vinkeveen contact@nvcg.nl

20 en 21 maart

Apollo Hotel Vinkeveen contact@nvcg.nl

16 mei

Apollo Hotel Vinkeveen contact@nvcg.nl

15 september

Apollo Hotel Vinkeveen contact@nvcg.nl

NVCG Nascholingsprogr. Overgangsregeling 30 en 31 oktober

Apollo Hotel Vinkeveen contact@nvcg.nl

ALV/Diner en Congres NVCG

Apollo Hotel Vinkeveen contact@nvcg.nl

ALV + nascholing NVCG
NVCG Nascholingsprogr. Overgangsregeling

Data 2020

2 december

Symposium NVCG
ALV + nascholing NVCG

27 en 28 november

			
De agenda is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks altijd gebruik te hebben gemaakt van betrouwbare bronnen kan de redactie niet aansprakelijk
worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie.
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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
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• Voorkomt fijne lijntjes en rimpels 1,2

