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Behandeling van de kin met (nieuwe) fillers
Cosmetische chirurgie binnen de NVCG, quo vadis?
Verslag NVCG-congres, 30 november 2019
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• Volumelift1, 2
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In het vorige nummer berichtte ik over het feit dat het profiel cosmetische
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Op 12 november jl. is het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg gepubliceerd door het
Zorginstituut Nederland. Dit kwaliteitskader is dé landelijke norm voor zorgverleners
en klinieken om de kwaliteit van de cosmetische zorg te waarborgen. Belangrijke
speerpunten zijn afspraken over betrouwbare en transparante voorlichting aan de
cliënt en over samenwerking en kennisuitwisseling tussen artsen ten behoeve van
continue kwaliteitsverbetering.
De totstandkoming van het landelijke kwaliteitskader is een belangrijke stap in de
professionalisering van de medisch cosmetische sector en helpt om deze medische
discipline op (inter)nationaal niveau op de kaart te zetten door innovatie en
continue kwaliteitsverbetering. De NVCG heeft, als initiatiefnemer van de stuurgroep
Cosmetische Zorg, een grote verantwoordelijkheid om in samenwerking met
andere medisch specialismen en de Patiëntenfederatie de implementatie van het
kwaliteitskader in goede banen te leiden.
Natuurlijk heb ik deze mijlpaal ook belicht op het NVCG-congres dat op 30 november jl. heeft plaatsgevonden in het Apollo Hotel in Vinkeveen. Het was een eer om
dit event te openen en daar een groep van zo’n 200 vakgenoten te verwelkomen!
Verderop in dit nummer vind je een verslag van het congres inclusief foto’s.
Alvast een kleine vooruitblik naar volgend jaar. In januari 2020 gaat de unieke
opleiding tot cosmetisch arts KNMG van start. Na afronding van deze tweejarige
opleiding beschikken de artsen over de beschermde titel cosmetisch arts KNMG en
worden ze ingeschreven in het profielregister. Ik hoop op veel aanmeldingen, zodat
steeds meer KNMG-erkende cosmetisch artsen hun bekwaamheid aantoonbaar
waarborgen.
Voor de langere termijn zie ik een prachtige toekomst voor de cosmetische geneeskunde. Cosmetische geneeskunde ontwikkelt zich snel in binnen- en buitenland.
Een uitstekende basis voor meer samenwerking en innovatie. Om cliënten de
allerbeste cosmetische zorg te kunnen bieden, dat is en blijft het belangrijkste.
Hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Dr. Catharina Meijer, voorzitter NVCG

Cg Magazine© is een uitgave van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde
Redactie
Pascal Meijer, hoofdredacteur
Ludy Holst, redactielid
Anke Hoogers, redactielid
Desirée van den Berg, redactielid
Ank de Bruin, redactionele ondersteuning

Cg Magazine 2019
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,
in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande
toestemming van de NVCG. De redactie van
Cg Magazine is niet aansprakelijk voor door derden
verstrekte informatie.

Vormgeving
Stefan Kraaijenhagen | Zaza in Vorm | IJsselstein

Advertenties en reacties
NVCG, Albrechtlaan 17, 1404 AJ Bussum
contact@nvcg.nl, T. 035 6224804, www.nvcg.nl

Druk en afwerking
Drukkerij Badoux | Houten

Coverfoto van deze uitgave
© Irina Bogolapova | Dreamstime.com

7e jaargang 3

FILLERS
Door Desirée van den Berg, arts

BEHANDELING VAN DE KIN
MET (NIEUWE) FILLERS
De vorm van de kin en de mate van projectie zijn belangrijke
componenten van het uiterlijk die de gezichtsbalans en harmonie
beïnvloeden.1,2 Een gebrek aan adequate kinprojectie, kinretrusie
genoemd, kan als onaantrekkelijk worden beschouwd en een teken zijn
van veroudering of een zwakke persoonlijkheid.3,4
Hoewel genetica bijdraagt aan kinretrusie5, kunnen leeftijd gerelateerde
veranderingen in het gebit en resorptie van de onderkaak en
maxilla het uiterlijk van de kin verder veranderen.6,7

Verschillende cefalometrische oriëntatiepunten kunnen worden
gebruikt om de verhoudingen tussen de anatomische structuren van
de schedel kwantitatief te beoordelen.8 Zo bepaalt de G-Sn-Pog-hoek
de convexiteitshoek van het gezichtsprofiel.9-11 Hierbij wordt de hoek
gemeten tussen de glabella in het bovenvlak, het subnasale gebied in
het middenvlak en het pogonion (het meest vooruit stekende deel van
de kin) in het ondervlak. Een teruggetrokken kin geeft een verminderde
G-Sn-Pog-hoek en kan de harmonie van het gezicht beïnvloeden.
Veelal is er sprake van een teruggetrokken kin bij een hoek van 165 graden
of minder.11

NIET ELKE FILLER GESCHIKT
De huidige chirurgische behandelingsopties voor een kincorrectie zijn
genioplastiek met osteotomie (ook wel de gouden standaard) of het
plaatsen van een kinimplantaat. Non-chirurgische mogelijkheden zijn een
kincorrectie met lichaamseigen vet of dermale fillers. Deze laatste kunnen
de noodzaak van invasieve chirurgie overbodig maken en zijn, naast dat ze
minder kans geven op risico’s zoals infectie, migratie of zelfs secundaire
bot resorptie,5,12 ook goedkoper dan de chirurgische opties. Wel moet er
gerealiseerd worden dat lang niet elke filler geschikt is om de stevigheid
van een kin na te bootsen en voldoende projectie te geven op langere
termijn. Graag leg ik uit aan welke eisen een filler zou moeten voldoen
wil je deze in de kin van je cliënten injecteren.
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COHESITIVITEIT EN COMPRESSIE
Voor kinprojectie, waarbij de belangrijkste kracht compressie is vanwege
de huid en strakke spierspanning over het bot, zou de gekozen filler een
hoge weerstand moeten bezitten: oftewel, een hoge cohesiviteit.
Dit type filler minimaliseert laterale verspreiding en behoudt een scherpe
verticale projectie in de loop van de tijd.13 Bij cohesitiviteit wordt er
voornamelijk gekeken naar de aantrekkingskracht van het cross-linked
hyaluronzuur. Je kan cohesitiviteit het beste omschrijven als de interne
adhesiekrachten die de individuele cross-linked hyaluronzuur deeltjes bij
elkaar houden.14 De sterkte van de interne adhesiekrachten is afhankelijk
van de hyaluronzuur concentratie en de cross-linked technologie.
De cohesitiviteit wordt gemeten door te kijken hoe de filler zich gedraagt
na injectie in het gelaat. Eenmaal geïnjecteerd wordt een filler constant
blootgesteld aan compressiekrachten zoals contact met externe
oppervlakken (zoals liggend op een kussen), of krachten die worden
uitgeoefend door huidspanning over een subcutaan geplaatste filler.
Wanneer het aan deze krachten wordt blootgesteld zal een filler met een
lage cohesitiviteit daardoor makkelijker zijn projectie verliezen. Een filler
met een hoge cohesitiviteit zal verticale compressie kunnen weerstaan
en de oorspronkelijke vorm behouden, zie figuur 2.
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(VISCO-)ELASTICITEIT EN SHEAR FORCES
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Een filler die geïnjecteerd wordt in de kinregio zal ook een hoge weerstand
moeten bieden aan vervorming door verschillende spierkrachten, ook wel
‘shear forces’ genoemd. Idealiter zou de filler mee moeten vormen onder
shear stress en weer moeten herstellen in zijn originele vorm wanneer
de spanning wordt verwijderd. Oftewel, het zou een hoge elasticiteit
moeten bezitten. Een rubberen band is een voorbeeld van een puur
elastisch materiaal, het vervormt onder druk en herstelt zich weer zodra
de spanning verwijderd is. Een voorbeeld van een puur viskeus materiaal
is honing, dit materiaal vervormt zolang de druk aanwezig is, maar herstelt
zich daarna niet. Belangrijk om te beseffen is dat een hyaluronzuur filler
alleen effectief is wanneer deze visco-elastisch is. Het moet voldoende
vervormen om onder hoge spanning te worden geïnjecteerd en in eerste
instantie nog kunnen worden gevormd, maar elastisch genoeg om een
duurzame correctie te bieden door weerstand te bieden aan shear forces
door spieren. Een puur elastische filler zou bijna onmogelijk te injecteren
zijn omdat het een enorme kracht op de injectiespuit zou vereisen om het
op een onomkeerbare manier eruit te duwen.13
Fig 3
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Figuur 3: Een hyaluronzuur filler moet visco-elastisch zijn.
G* meet algemene visco-elastische eigenschappen of "hardheid" van
de filler, G' meet elastische eigenschappen, G" meet viskeuze
eigenschappen.
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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
cv met motivatiebrief! Zie ook: nvcg.nl/profielopleiding-cosmetische-geneeskunde of scan de qr-code

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.

DE WETENSCHAP AAN HET WOORD
Door dr. Anke Hoogers-Leufkens, MD, PhD

IN VITRO ANALYSIS OF THE DEGRADATION OF CALCIUM HYDROXYLAPATITE DERMAL FILLER:
A PROOF OF CONCEPT STUDY. D.M. Robinson, Dermatol Surg 2018;44:S5-S9.

EEN OPLOSSER
VOOR RADIESSE
AAN DE HORIZON?
®

Calcium hydroxylapatite (CaHa; Radiesse®) is een filler waar velen van ons graag mee werken.
Naast het directe volume effect is met name de collageenstimulatie door fibroblastactivatie
en het huidverbeterende effect van Radiesse® de reden waarom we het graag inzetten
bij onze cliënten. Het totale risico van adverse events bij CaHa is erg klein (3%), waarbij
noduli veruit het meest voorkomen.
Groot nadeel van CaHa is dat je het niet op kunt lossen, zoals we wel hyalase hebben voor
hyaluronzuur fillers. Een klant niet verder kunnen helpen bij overcorrectie is vervelend,
maar met name bij een vasculaire occlusie wil je een filler graag op kunnen lossen.
Voor CaHa is deze mogelijkheid er tot op heden niet, maar mogelijk kan dit in
de toekomst veranderen. De meest voorkomende complicatie bij CaHa zijn noduli.
Ook deze zouden we mogelijk in de toekomst op kunnen lossen.
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DE PUBLICATIE
Ik wil hier een eerste proof-of-conceptstudie bespreken waarbij in een varkenskadaver is gekeken naar het oplossend
vermogen van CaHa door geïnjecteerd
sodium thiosulfaat (STS) en lokaal
gesmeerd sodium metabisultite (SMB).

STS is een middel dat intraveneus onder
andere gebruikt wordt voor de behandeling van gecalcificeerde uremische
arteriolopathy (verkalking van de kleine
bloedvaten) en intralesionaal bij noduli
bij calcinosis cutis. Lokaal SMB is ook
effectief bij deze noduli.
Het exacte werkingsmechanisme is niet
bekend, maar waarschijnlijk wordt calcium
simpelweg gebonden door STS, waardoor calcium- en fosfaationen oplossen.
Bij deze studie werden 12 samples van
een in formaline gepreserveerd varkenskadaver subdermaal geïnjecteerd met
CaHa-bolussen van verschillende volumes.
Na 1 uur werd er óf lokaal SMB gesmeerd,
óf STS geïnjecteerd, óf beide.
Tevens was er een controlegroep waarbij
de CaHa-bolussen niet ‘nabehandeld’
werden.
Na 24 uur werden er biopsieën genomen.
De beoordelend patholoog was geblindeerd en wist dus niet of er behandeling plaats had gevonden van de CaHabolussen. Bij de met STS geïnjecteerde
CaHa-bolus-sen (met of zonder lokaal STS)
werd er geen CaHa meer teruggevonden.
Bij de lokaal met SMB behandelde bolussen
was nog 50% van de hoeveelheid CaHa
terug te vinden. >>

dr. Anke Hoogers-Leufkens
"In de nabije toekomst zullen we helaas niet
zelf een flesje sodium thiosulfaat in onze
kliniek hebben liggen."
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Studiegroepen

>>
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De resultaten van deze studie zijn zeer veelbelovend; volledig verdwijnen van CaHa 24 uur
na het injecteren met STS! Echter, ze roepen ook
veel vragen op. Zijn er al meer data beschikbaar
en hebben we straks allemaal een flesje sodium
thiosulfaat op de plank liggen? Moeten we het
(intravasculair) injecteren of smeren we simpelweg een zalfje?
De publicatie zelf roept bij mij ook vragen op.
Waarom is er maar 1 (door Merz betaalde) auteur
en waarom is de meewerkend patholoog niet
genoemd als auteur, hetgeen toch gebruikelijk is in de wetenschappelijke wereld? Tevens
vraag ik me af waarom het varkenskadaver eerst
gepreserveerd is in formaline en de injecties niet
bij een vers kadaver zijn gedaan. Mogelijk zou
dit toch invloed kunnen hebben op de werking
van STS? De auteur zelf heb ik gemaild, maar
van haar heb ik helaas geen antwoord mogen
ontvangen.
Aanvullend is er wel een recente publicatie
waarbij 2 casussen gepresenteerd worden van
patiënten met noduli op basis van Radiesse®
welke behandeld werden met STS.1 Bij deze patiënten waren er meerdere behandelingen nodig
voordat de nodus volledig weg was. Er werden
geen bijwerkingen gezien en de behandeling
werd goed verdragen.

EXPERTS AAN HET WOORD
Voor aanvullende informatie sprak ik daarom
met Dr. Jonathan Kadouch, trainer en adviseur
bij Merz, fabrikant van Radiesse®. In Nederland is
er al ervaring met STS bij vasculaire complicaties
met Radiesse, hetzij zeer beperkt. In totaal gaat
het over 4 casussen, waarbij de CaHa inderdaad
op leek te lossen. Weliswaar is het oplossend
vermogen langzamer dan zoals we dat we
kennen bij gebruik van hyalase bij het oplossen
van hyaluronzuur, maar over 24-48 uur bleek
bloodflow te herstellen, hetgeen afbraak van
de CaHa ten minste suggereert. Wel weten we
inmiddels dat STS niet door de vaatwand kan
diffunderen en zal het derhalve zeker voorlopig
geen toegevoegde waarde kunnen hebben bij
bijvoorbeeld een occlusie van de a.retinalis.

Controlegroep

0% CaHa
opgelost

Naar verwachting zullen er spoedig data gepubliceerd worden van
aanvullend wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard zal ik jullie dan ook
via deze weg informeren.
Drs. Jani van Loghem, “key opinion leader” en trainer voor Merz, is
desgevraagd sceptischer. Op basis van deze studie is zijn hypothese
dat het effect dat gezien wordt mogelijk ook een verdunningseffect
zou kunnen zijn zoals je dat misschien ook wel zou hebben gezien met
fysiologisch zout of steriel water. Dit aangezien Radiesse® maar voor
30% uit calcium bestaat en er geen oplosmiddel bestaat voor de
cellulose carrier, de overige 70% van Radiesse®.
Helaas is er bij deze studie geen controlegroep meegenomen waarbij
fysiologisch zout of steriel water geïnjecteerd wordt en derhalve kunnen
we deze hypothese niet toetsen op basis van de huidige gegevens.
Ook Jani onderschrijft nadrukkelijk het belang van aanvullend wetenschappelijk onderzoek en droomt voorzichtig van de mogelijkheid van
een veilig middel waarbij we intraveneus zouden kunnen behandelen
bij een vasculaire occlusie…

CONCLUSIE
Het totale risico van adverse events bij CaHa is erg klein (3%),
waarbij noduli veruit het meest voorkomen. Het risico op een
vasculaire occlusie met fillers is overall ontzettend zeldzaam,
zeker in ervaren handen van goed getrainde artsen.
Maar bij een casus met een vasculaire occlusie met Radiesse®
zouden we natuurlijk graag een ‘redder’ beschikbaar willen
hebben. Ook voor noduli zou dit zeer welkom zijn.
In de nabije toekomst zullen we helaas niet zelf een flesje sodium
thiosulfaat in onze kliniek hebben liggen. Uitgebreid verder
onderzoek zal nog nodig zijn om de werking van STS bij het
oplossen van CaHa nader te onderzoeken. Er zal nog meer duidelijkheid moeten komen over dosering, veiligheid en het juiste gebruik
van STS. Bij een vasculaire complicatie of noduli op basis van Radiesse®
zal er vooralsnog dus áltijd overleg plaats moeten vinden met een
expertisecentrum, waarbij er zo nodig wel (echogeleid) STS
gegeven kán worden.
Met dank aan drs. T. Decates, dr. J. Kadouch en drs. J. van Loghem
voor hun bijdrage.

1 The use of intralesional sodium thiosulfate to dissolve facial nodules from
calcium hydroxylapatite. P. Rullan, R. Olson, K. Lee. Dermatol Surg 2019; 00:1-3.
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COSMETISCHE CHIRURGIE
Door Robert Boonen en Natale Adamo, cosmetisch artsen KNMG, domeingroep chirurgie

COSMETISCHE CHIRURGIE
BINNEN DE NVCG...

quo vadis?

Schoonheidsbehandelingen zijn van alle tijden. De wens om jong te blijven is zo oud als de weg naar Rome.
Cleopatra liet zich in de ezelinnenmelk zetten in de hoop dat haar huid niet zou verouderen.
De menselijke huid veroudert door interne ziektefactoren waarop wij eigenlijk geen invloed hebben.
Echter het grootste gedeelte van huidveroudering treedt op door externe factoren, waarbij beschadiging
door zonlicht en roken een belangrijke rol spelen. In de jaren 70 en 80 spraken Europeanen misprijzend
over rare Amerikaanse dames die een facelift lieten doen, borsten lieten vergroten, hun onderkin
lieten wegwerken of verlost werden van het overtollig buikvet.
Cosmetische geneeskunde en chirurgie waren in die tijd in Nederland
“not done” en men vond het “niet
sjiek” zich hoegenaamd te verlagen
tot schoonheidsingrepen. Een kentering kwam er begin jaren negentig in
Nederland toen de Europese cultuur
geleidelijk aan ging veranderen en cosmetische geneeskunde meer en meer
uit het verdomhoekje kwam. Pioniers
zagen deze verandering en speelden
in op de veranderde wens van de klant.

De European Academy of Cosmetic
Surgery ( EACS) werd opgericht en
in 2000 stelden 50 vooraanstaande
cosmetisch chirurgen het convenant
van Tokyo op, waarbij men aangaf
dat de cosmetische chirurgie als een
apart medisch specialisme moest
worden beschouwd (afbeelding 1).
Het vak cosmetische geneeskunde
werd geboren en de eerste cosmetisch artsen bouwden geleidelijk
aan bloeiende praktijken op, zowel
in de conservatieve cosmetische
geneeskunde alsook in chirurgische
praktijken. De Italiaanse gynaecoloog
Georgio Fisher beschreef in 1976
voor het eerst de liposuctie.
Jeffrey Klein, een Amerikaanse dermatoloog en farmacoloog,
ontdekte dat je met tumescente
lokale anesthesie grote chirurgische
verrichtingen veilig kon doen buiten
het ziekenhuis. Een Belgische huisarts ontwikkelde de power assisted
vibroliposuctie en Nederlandse artsen
startten medio 1990 met liposucties
en andere cosmetische operaties,
zoals face-lifting en ooglidcorrecties
onder tumesente anesthesie.

GESCHIKT VOOR HET VAK
De cosmetische chirurgie in Nederland ontwikkelde zich daarna snel en
werd aantrekkelijk voor de ondernemende “self-made” arts/specialist,
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met hevige concurrentie tot gevolg.
Goede opleidingen waren niet voorhanden. Men leidde elkaar op, waarbij diegene met de meeste ervaring
doorgaans ook de beste resultaten
leverde.
Dit geldt overigens voor elk ambacht en cosmetische geneeskunde
is hierbij geen uitzondering. Alleen
diegenen die gevoel voor esthetiek
hadden alsook voor de psychologie
van de mens en beschikten over de
nodige handvaardigheid zijn/waren
geschikt voor het vak.
Deze concurrentie leidde incidenteel
tot onfrisse (onder de gordel) uitlatingen in de media om de aandacht
van de klant c.q. markt naar zich toe
te trekken. Pogingen van het Centre
European de Normalisation (CEN) om
via de industriële normgeving tot een
Europese norm te komen zijn dramatisch mislukt waarbij ook de door
machtige veldpartijen gevoede
NEN-norm in Nederland geen
draagvlak kon vinden.
Dit is ook niet verwonderlijk, omdat
een industrieel normeringstraject
voor een medisch onderwerp niet
gebruikelijk is, en in dit geval zelfs
een unicum was. De wereld van de
geneeskunst is nou eenmaal een
andere wereld dan bijvoorbeeld de
wereld van de tractiekrachten bij het
ontwerpen van brugconstructies.

Robert Boonen

Natale Adamo

Daarmee is de cosmetische chirurgie
een wezenlijk onderdeel geworden
binnen het arsenaal van de cosmetisch arts. Van belang echter is dat de
arts het vak beheerst, zoals de BIGwet dat eist: bevoegd en bekwaam
moet zijn.

MINISTER GEEFT OPDRACHT TOT MULTIDISCIPLINAIR
'KWALITEITSKADER COSMETISCHE ZORG'
De minister besloot daarop dat de
gelederen zich moesten gaan sluiten
en stakeholders kregen de opdracht
een kwaliteitsdocument cosmetische
geneeskunde te ontwikkelen. De
Nederlandse Stichting voor Esthetische Geneeskunde (NSEG) werd
opgericht, maar ook daar kon geen
overeenstemming worden bereikt.
Belangenverstrengeling stond een
consensusdocument in de weg.

Uiteindelijk heeft het zorginstituut
zelfs zijn doorzettingsmacht moeten
gebruiken, en heeft dit kwaliteitsdocument per 12 november 2019
zijn beslag gekregen.
Ons vak heeft zich de laatste jaren
razendsnel ontwikkeld, waarbij cosmetisch artsen in Nederland inmiddels meer dan 13.000 operaties per
jaar verrichten.

Het cosmetisch consult onderscheidt
zich significant van een standaard
medisch consult. De patiënt/cliënt
is immers niet ziek en komt met een
specifieke wens om zijn/haar lichaam
te laten veranderen met het doel
er mooier en aantrekkelijker uit te
zien waarbij het zelfvertrouwen van
de klant wordt versterkt. Bovendien
moet de arts kunnen beoordelen
of het verwachtingspatroon van de
hulpvrager realistisch is en overeenkomt met datgene wat de behandelaar kan bieden. >>
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IMPLEMENTATIE KWALITEITSKADER, FORMULEREN EN
VASTSTELLEN VAN DE BEKWAAMHEIDSEISEN
Het kwaliteitskader stelt derhalve
eisen aan de opleiding en ervaring van
de cosmetisch arts. Binnen dit kader
worden deze kwaliteitseisen door de
beroepsvereniging zelf opgesteld. De
kwaliteitseisen moeten vorm krijgen in
de specifieke opleidingseisen die voor
de verschillende specialismen gelden.
Met dit kwaliteitskader krijgt de sector
zo een handreiking voor het formuleren en vaststellen van de bekwaamheidseisen waaraan een zorgverlener
moet voldoen om cosmetische zorg
te mogen geven. Wij zullen onze
bekwaamheidseisen zelf nader in
moeten vullen. Immers wij hebben de
inhoudelijke expertise. Dit gaat echter
niet vrijblijvend maar een en ander
wordt nader belegd in een nog te vormen stuurgroep Cosmetische Zorg.
Voor elke cosmetische ingreep zal een
ontwikkelteam en een consultatiegroep ingesteld worden bestaande uit
twee inhoudelijke deskundigen en een
onderwijsdeskundige.
Inhoudelijk deskundigen moeten
worden benoemd, en die zullen aan
de slag gaan om binnen de stuurgroep de bekwaamheidseisen voor
elke ingreep te formuleren. Bestaande
richtlijnen zullen hierbij behulpzaam
zijn, waarbij binnen de bekwaamheidseis de activiteit/ingreep, alsook
de benodigde competenties, kennis,
vaardigheid en attitude beschreven
zullen worden. Er is dus wel wat werk
aan de winkel, maar binnen de NVCG
is er voldoende kennis en
kunde bij diverse leden om
deze bekwaamheidseisen
te formuleren.
Samenwerking met anderen
disciplines/specialismen is
daarbij onontbeerlijk, omdat
we van elkaar willen en
moeten leren.

WAT KUNNEN WIJ HIERBIJ ALS DOMEINGROEP CHIRURGIE
IN DE TOEKOMST BETEKENEN VOOR ONZE LEDEN?
Binnen de opleiding tot cosmetisch
arts zijn de conservatieve behandelingen inmiddels netjes geborgd in 5
modules. Een volgende stap voor de
cosmetisch arts zou kunnen zijn het
opzetten van een chirurgische module
of curriculum als aanvulling op de
reeds bestaande modules.
Binnen onze vereniging bestaat onder
onze leden inmiddels al veel kennis
over het uitvoeren van aangezichtsoperaties, zoals draadliften, face-lifting, boven- en onderooglidcorrecties
en diverse bodycontouring operaties
zoals liposucties, lipofilling, en lipo/
mini-abdominoplastieken. Deze
kennis moet gebundeld worden in een
curriculum voor de jongere generatie
cosmetisch artsen. Dit curriculum zal
moeten aansluiten aan het door de
stuurgroep nog nader te formuleren
format van bekwaamheidseisen, te
vinden in eindtermen voor opleiding
en training, competenties en EPA’s
(Entrustable Professional Activities).

Binnen onze vereniging bestaat onder
onze leden inmiddels al veel kennis
over het uitvoeren van aangezichtsoperaties, zoals draadliften, face-lifting, boven- en onderooglidcorrecties
en diverse bodycontouring operaties
zoals liposucties, lipofilling, en lipo/
mini-abdominoplastieken. Deze
kennis moet gebundeld worden in
een curriculum voor de jongere
generatie cosmetisch artsen. Dit
curriculum zal moeten aansluiten
aan het door de stuurgroep nog nader
te formuleren format van bekwaamheidseisen, te vinden in eindtermen
voor opleiding en training, competenties en EPA’s (Entrustable
Professional Activities).

Voor de inhoud van het kwaliteitskader zie:
zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/
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Binnen de opleiding tot cosmetisch
arts zijn de conservatieve behandelingen inmiddels netjes geborgd in
5 modules. Een volgende stap voor de
cosmetisch arts zou kunnen zijn het
opzetten van een chirurgische module
of curriculum als aanvulling op de
reeds bestaande modules.
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FLEBOLOGIE
Door drs. Chantalle van de Pas, arts en arts-onderzoeker

Tumescente
vibro-liposuctie
en lipoedeem
(Red.) Chantalle van de Pas was als fleboloog en arts-onderzoeker verbonden aan
het Erasmus Medisch Centrum en polikliniek De Blaak in Rotterdam van 2011 tot 2014.
Zij houdt zich sinds die tijd onder meer bezig met onderzoek naar de behandeling van
lipoedeempatiënten en hun kwaliteit van leven. In mei 2020 komt haar nieuwste publicatie
hierover uit in Phlebology met de titel 'Does tumescent liposuction damage the lymph vessels
in lipoedema patients?'. Maar wat is lipoedeem precies? Wat kan een liposuctie bijdragen?
Wat is het bijzondere van een tumescente vibro-liposuctie? En, wie is zij?
In dit artikel geeft zij uitleg.
Direct na mijn studie heb ik een jaar in een laserkliniek gewerkt
te Knightsbridge. Echter na 1 jaar verkreeg ik een Personal
Training Award zodat ik als Clinical Research Fellow bij het “St.
John’s Institute of Dermatology” in het St. Thomas’ Hospital
(Waterloo) kon gaan werken. Een combinatie van kliniek en
onderzoek. Hier is mijn liefde ontstaan voor de wetenschap en
verdiepte ik me in met name de Photobiologie (wat doet de
zon met je huid) en deed ik onderzoek naar Polymorphic Light
Eruption (= zonneallergie).

OVER MIJ ...
Tijdens mijn co-schappen woonde ik een jaar in Abidjan,
Ivoorkust alwaar mijn vriend zijn eerste baan kreeg en 4
jaar woonde. Specialisatie hier in Afrika was voor mij helaas
niet mogelijk dus besloten we te verhuizen naar Londen
waarvoor beiden van ons mogelijkheden lagen. Na mijn
artsexamen aan de Universiteit van Maastricht, heb ik een
brede werkervaring opgedaan binnen de dermatologie.

British Journal of Dermatology 2004; 151: 645–652.

DOI: 10.1111/j.1365-2133.2004.06100.x

Photobiology
A simple method to assess severity of polymorphic light eruption

Chantalle B. van de Pas, Deirdre A. Kelly, Paul T. Seed, Antony R. Young, John L. M. Hawk, and
Susan L. Walker

R.A.PALMER, C.B.VAN DE PAS, E.CAMPALANI, S.L.WALKER, A.R.YOUNG
AND J.L.M.HAWK
Photobiology Unit, St John’s Institute of Dermatology, Division of Skin Sciences, King’s College London, South Wing Block 7,
St Thomas’ Hospital, London SE1 7EH, U.K.
Accepted for publication 16 February 2004

Summary

Drie door
Chantalle
gepubliceerde
artikelen over
Polymorphic
Light Eruption.

Background The severity of polymorphic light eruption (PLE) is highly variable. The results of
studies of the prevalence, pathogenesis, provocation and treatment of PLE may be highly dependent
on the severity of disease in the patients studied.
Objectives
To produce a simple, valid and reproducible method to assess the severity of PLE.
Patients and methods Eighty patients were asked about the PLE they had experienced during the
preceding 12 months, using a standardized interview comprising 16 questions. The answer to each
question received a score. A PLE Severity Index (PLESI) was formulated, consisting of 10 questions,
with a possible total score of 2–100. The internal consistency of the PLESI (the extent to which the
responses to different questions correlated with each other) was assessed by reliability analysis,
using Cronbach’s method. Twenty patients were re-interviewed 7–27 days later to assess the
repeatability of the PLESI. The ease of provocation of PLE by exposure at 24-h intervals to solarsimulated radiation was assessed on a five-point scale in nine of the 80 subjects (the EOPSSR score).
Results The value of Cronbach’s a for the PLESI was 0Æ77. The distribution of the PLESI was
consistent with a normal distribution, with a mean value of 52Æ7 and standard deviation of 19Æ4. It
had a coefficient of repeatability of 20Æ1. The PLESI was positively correlated with EOPSSR (rs ¼
0Æ69, P ¼ 0Æ039) and the number of years since onset of PLE (rs ¼ 0Æ25, P ¼ 0Æ03). There was no
association between the PLESI and the duration of persistence of the eruption after ceasing sun
exposure (rs ¼ 0Æ12, P ¼ 0Æ30), the development of tolerance as summer progressed (rs ¼ ) 0Æ14,
P ¼ 0Æ39), gender (P ¼ 0Æ50) or skin type (P ¼ 0Æ87).
Conclusions This study has (i) validated the concept that a single score can reflect disease severity
in PLE by showing that the principal characteristics of the condition, including, for example, the
extent of anatomical distribution and the ease of provocation of the eruption, correlate with each
other; (ii) formulated the PLESI, which is a simple, valid and reproducible way of assessing disease
severity; we suggest it could be used worldwide to determine the severity of PLE among patients
enrolled in future PLE research; (iii) shown that the ease with which the eruption is provoked by
solar-simulated radiation correlates with the severity of the condition; and (iv) shown that the
duration of persistence of the eruption after sun exposure does not correlate with the severity of the
condition.
Key words: interview, polymorphic light eruption, provocation, severity, solar-simulated radiation

Polymorphic light eruption (PLE) is characterized by an
itchy erythematous papular, vesicular or papulovesicular rash, which usually appears between 30 min and
several hours after sun exposure, and resolves within a
Correspondence: Dr Roy A. Palmer.
E-mail: roypalmer@totalise.co.uk

few days or weeks. In England, patients may be
typically affected from spring until autumn. However,
the severity of PLE varies greatly between subjects.
Some patients experience a few lesions provoked only
by intense sun exposure on holiday in a tropical
climate; others suffer constantly throughout summer in
temperate regions. Despite this, the concept of disease
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STUDY

Ultraviolet-Radiation-Induced Erythema and Suppression of
Contact Hypersensitivity Responses in Patients with
Polymorphic Light Eruption

Chantalle B. van de Pas, MD; John L. Hawk, MD, FRCP; Antony R. Young, PhD; Susan L. Walker, PhD

Department of Environmental Dermatology, Photobiology Unit, Division of Skin Sciences and Department of Public Health Sciences, Guy’s, King’s, and
St Thomas’ School of Medicine, King’s College London, St Thomas’ Hospital, London, UK

Ultraviolet-radiation suppresses cell-mediated immunity in healthy humans. It has been postulated that, in the
short term, this immunosuppression prevents autoimmune responses to ultraviolet-radiation damaged skin.
Patients with polymorphic light eruption (PLE) demonstrate abnormal responses to ultraviolet-radiation suggestive
of an immune response to an ultraviolet-radiation-induced antigen. We investigated whether PLE patients (n=22)
were resistant to ultraviolet-radiation-induced immunosuppression compared to skin-type, aged-matched controls
(n=23). Groups of patients and controls (six subjects per group) received a single dose of solar-simulated
ultraviolet-radiation of either 0, 0.6, 1 or 2 minimal erythema doses (MED). Erythema was quantified using a
reflectance meter and all volunteers were sensitised on the irradiated site with dinitrochlorobenzene. Contact
hypersensitivity responses (CHS) to dinitrochlorobenzene were quantified after challenge using ultrasound.
Ultraviolet-radiation-induced erythema was comparable in patients and controls. CHS was comparable in
unirradiated patients and controls. UVR-induced a dose-dependent suppression of CHS in all volunteers but
patients were more resistant to immunosuppression after 1MED. Exposure to 1MED suppressed CHS by 78% in
controls but induced less suppression in patients (44%, p o 0.01). Our data suggest that PLE patients have a flaw
in their immunoregulatory response to ultraviolet-radiation it is only apparent over a narrow dose range around
1 MED.

Key words: cell-mediated immunity/erythema/immune suppression/photodermatoses/solar simulated radiation.
J Invest Dermatol 122:295 – 299, 2004

Polymorphic light eruption (PLE) is the most common of the
so-called ‘‘idiopathic’’ photodermatoses, affecting 15% of
healthy people in the UK (Pao et al, 1994). PLE is
characterized by a delayed abnormal reaction to sunlight
consisting of transient, nonscarring pruritic papules and
vesicles, typically developing hours or days after sun
exposure and resolving over several days without sequelae.
The pathogenesis of PLE is unclear, but histologic studies
suggest that an abnormal T-cell-mediated immunologic
response is involved (Norris and Hawk, 1990).
It is well established that the ultraviolet component of
sunlight ([UVR]  295–400 nm) suppresses cutaneous Tcell-mediated immunity in humans. Depletion of Langerhans
cells, the principal antigen-presenting cells in the epidermis,
recruitment of macrophages into the dermis and epidermis,
and release of cytokines, in particular tumor necrosis factor
a (TNF-a) and interleukin-10 (IL-10), are all important events
in the initiation of UVR-induced immune suppression. These
changes result in an alteration in antigen presentation

leading to the generation of regulatory cells that inhibit
cell-mediated immune responses to newly encountered
antigens (reviewed by Norval, 2001). The immunopathology
of UVR-exposed skin in PLE provides circumstantial
evidence of a defect in the induction of immune suppression after UVR exposure. Kölgen et al (1999) have
demonstrated that single UVR exposures, which did not
induce lesions in PLE patients, were associated with a
persistence of epidermal Langerhans cells and the recruitment of a different macrophage subset compared to normal
skin. Similarly in PLE lesions UVR does not deplete
epidermal Langerhans cells but provokes endothelial adhesion molecule expression and a T-cell-rich infiltrate similar
to that normally seen during an allergic contact hypersensitivity (CHS) response (Norris et al, 1989, 1992). In vitro data
have also shown that UVR exposure increases epidermal
cell capacity to stimulate autologous peripheral blood
mononuclear cells in PLE patients but not normal volunteers
(Gonzalez-Amaro et al, 1991), implying that T cells in the
peripheral blood of PLE patients recognize UVR-induced
antigens on epidermal cells. Thus it is widely believed that
PLE is provoked by a T-cell-mediated response against a
cutaneous UVR-induced antigen.

Abbreviations: CHS, contact hypersersitivity; PLE, polymophic
light eruption; UVR, ultraviolet radiation.

Copyright r 2004 by The Society for Investigative Dermatology, Inc.
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Background: There is controversy about the best method

to induce polymorphic light eruption (PLE) experimentally.
Objectives: To review articles on PLE induction and

design a UV radiation protocol that improves success rates
with clinically relevant doses of environmentally relevant solar-simulated radiation (SSR).
Design and Setting: All articles on the experimental

provocation of PLE published since 1980 were reviewed. Photoprovocation of lesions was studied in 25
PLE patients. The 24-hour minimal erythemal dose (MED)
of SSR was determined. Thereafter, six 4  4-cm adjacent sites on previously affected and previously unaffected skin were exposed to 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5
MED of SSR for 3 to 4 consecutive days. The study period

P
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was autumn to spring in London, England (51° north
latitude).
Main Outcome Measures: Relationship between

PLE induction and biological and physical exposure
parameters.
Conclusions: The review shows that fractionated ery-

themally effective UV-A exposures were more successful than single-sunburning UV-B doses. Photoprovocation of PLE was successful in 68% of patients after 2 to 3
SSR exposures that were not necessarily erythemal. There
was no difference in success rate between previously affected and previously unaffected skin. Our data indicate
that PLE is more likely to be induced when the natural
causes of the disease are simulated.
Arch Dermatol. 2004;140:286-292

OLYMORPHIC LIGHT ERUP tion (PLE) is the most common of the so-called idiopathic photodermatoses. In
a recent population survey1
in the United Kingdom, PLE was found to
affect 15% of healthy people, with a femalemale ratio of approximately 2:1. Genetic
modeling using twin studies and families
with PLE provides unequivocal evidence
for a genetic basis for PLE and predicts that
susceptibility to PLE is a polygenic trait
with multiple susceptibility loci.2,3 Polymorphic light eruption is characterized by
a delayed abnormal reaction to the UV radiation (UVR) component of sunlight consisting of transient, nonscarring, pruritic
papules and vesicles, typically developing hours or days after sun exposure and
resolving over several days without sequelae. The pathogenesis of PLE is unclear, but histologic and immunologic
studies suggest that the normal UVRinduced suppression of cell-mediated immunity is impaired and, as a result, these
patients develop a T-cell mediated re-

(REPRINTED) ARCH DERMATOL / VOL 140, MAR 2004
286

sponse to a UVR-activated antigen
(photoantigen).4,5
Investigations into the pathogenesis
of PLE have been frustrated by the lack of
reliable laboratory methods for the induction of clinical lesions. The results of such
studies have varied considerably. The early
PLE induction studies reported success
rates from as low as 10% to 30%6-8 to as
high as 60% to 95%.9-11 These studies were

See also pages 295 and 351
CME course available at
www.archdermatol.com
based on one or more exposures of a single
test site to between 1 and 10 times the
minimal erythemal dose (MED) of nominal UV-B radiation (ie, 290-320 nm), although these sources almost certainly contained other UVR wavelengths. Initially,
induction was achieved with UV-B,6-13 but
several authors also succeeded in reproducing PLE lesions with UV-A irradiation (320-400 nm).12,14-21
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Chantalle van de Pas voor
haar schilderij.
"Ik probeerde uit te beelden dat
de menselijke huid meer is dan
alleen een zichtbaar omhulsel dat
beschermt tegen de buitenwereld.
De huid is ook een spiegel van
gevoelens, zowel van welbevinden
als van verdriet." Het idee komt
uit het boek 'Omtrent de huid'
van Joost en Van Everdingen.

Op voorblad van 'Nederlands Tijdschrift
voor Dermatologie & Venereologie'

SCHILDERKUNST

In 2001 won ik de eerste prijs voor “best oral presentation”
at the British Photo-Dermatology-Group (BPG) symposium
of the British Association of Dermatologists (BAD) in Cardiff,
UK. Vier jaar werkte ik op de dermatologie afdeling van het
St. Thomas’ Hospital. Tijdens deze periode in Londen heb ik
meerdere artikelen gepubliceerd over zonneallergie samen
met prof. John Hawk (dermatologist) en prof. Antony Young
(scientist).

De dermatologie heeft mij
altijd erg geïnteresseerd en ook
geïnspireerd in mijn liefhebberij
voor de schilderkunst. De kunst
van het kijken naar de huid is
ontzettend belangrijk in het
kunnen maken van diagnoses
binnen de dermatologie. De
kunst van het kijken is ook heel
belangrijk bij het schilderen van
gezichten en lichamen. De kunst
van het kijken helpt mij tevens
om mijn vak (cosmetisch arts) goed uit te kunnen oefenen.
Ieder gezicht is namelijk uniek en verdient de beste maar
niet altijd eenzelfde behandeling. Daar moet tijd en aandacht
aan besteed worden.

Wegens onvoorziene omstandigheden terug in Nederland,
ging ik werken als arts(-onderzoeker) bij het Julius Centrum,
UMC Utrecht. In 2013 rondde ik samen met 8 anderen de
eerste tweejarige “Flebologie” opleiding af van Stichting
Vasculair Onderwijs waarvan grondlegger vaatchirurg
prof. Cees Wittens. Wegens grote behoefte aan goed
opgeleide flebologen is ook hier een officiële opleiding
gewenst met uiteindelijk profielerkenning via KNMG (echter
dit is tot op heden nog niet gelukt).
Tevens startte ik een onderzoek in samenwerking met
toenmalig professor dr. Martino Neumann van het
Erasmus MC, afdeling dermatologie en drs. Boonen van
Polikliniek de Blaak te Rotterdam over de effectiviteit van
tumescente vibro-liposuctie op de kwaliteit van leven bij
lipoedeempatiënten.

Het geslacht “De Medici” was in de dertiende eeuw een
invloedrijke familie. Het bijzondere was echter dat een tak
van deze familie ook zorgde voor de bescherming van
kunst. In deze naam “De Medici”, waarin ik de combinatie
vind van arts, dermatologie, cosmetiek, kunst van het kijken
en schilderkunst zie ik mezelf terug. >>

Als laatste heb ik alle modules van de tweejarige opleiding
“Cosmetische Dermatologie” doorlopen, werk ik sinds januari
2016 in mijn eigen kliniek “Kliniek De Medici” in Blaricum
en pas ik mijn kennis toe waarbij uitgaanspunt voornamelijk
huidverbetering (alsook huidverjonging) is.
DECEMBER 2019
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OVER LIPOEDEEM ...

GEWICHT

Mensen met lipoedeem krijgen dikwijls te maken met
onbegrip. Huisartsen herkennen vaak niet de klachten en
de problemen die deze ziekte met zich meebrengt. De
relatieve onbekendheid is niet alleen vervelend, maar kan
ook ingrijpende gevolgen hebben voor de behandeling.
Vaak krijgen lipoedeempatiënten pas goed inzicht in hun
ziekte als ze bij een gespecialiseerde kliniek, ziekenhuis
of een huid-, oedeem- of fysiotherapeut aankloppen.
Meer bekendheid over lipoedeem is daarom belangrijk.
Het helpt patiënten om sneller de juiste weg te vinden
en het helpt huisartsen om beter te diagnosticeren en
gerichter en beter door te verwijzen.

Ongeveer de helft van de patiënten heeft ook overgewicht.
Sport en dieet hebben geen invloed op de lichaamsbouw,
waardoor de motivatie voor deze activiteiten vermindert.
De spierkracht zit bij lipoedeempatiënten op 60% van het
normale niveau. Kenmerkend is een slappe “sinaasappelhuid”
(peau d’orange). Het beloop is variabel. Sommige vrouwen
ontwikkelen minimal lipoedeem, dat redelijk stabiel blijft.
De meesten vertonen een geleidelijke progressie. Terwijl er
ook verergeringen zijn beschreven na een stresssituatie
zoals zwangerschap. Belangrijk voor progressie is in een
later stadium de verminderde mobiliteit.

DE VERSCHIJNSELEN

Erkenning van de ernst van de klachten en optimale
informatie en educatie nemen een centrale plaats in bij
de behandeling van lipoedeempatiënten. De introductie
van vibro-liposuctie onder tumescent locaal anesthesie
heeft de therapeutische opties voor lipoedeem patiënten
ingrijpend veranderd. Naast vermindering van pijnklachten
en verbeterde functionele mobiliteit, heeft liposuctie een
positieve invloed op lichaamsbouw, kwaliteit van leven
en het zelfbeeld van de patiënten. Inmiddels hebben zich
diverse cosmetisch artsen gespecialiseeerd in lipoedeem.

Bij lipoedeem is er een stoornis in de aanmaak van
vetweefsel waardoor abnormale vetdeposities zich vormen.
Meestal komt het lipoedeem symmetrisch voor op de
heupen, bovenbenen en knieën. Kenmerkend zijn de
vaak dikke benen in de vorm van een (paard)rijbroek. Soms
hoopt het vetweefsel zich op rond de enkels (“cuff sign”),
terwijl de voeten gespaard blijven. Ook kunnen de armen
zijn aangedaan. Handen en voeten zijn echter nooit
aan-gedaan (in tegenstelling tot lymfoedeem).
Als lipoedeem niet wordt behandeld, ontwikkeld zich
vaak lymfoedeem (vochtophoping) in een periode van
vijftien jaar. Lipoedeempatënten hebben ook vaak
veneuze aandoeningen (varices).

INFORMATIE EN EDUCATIE

LIPOEDEEM
Lipoedeem is een veel voorkomende dermatologische
aandoening, die nog onvoldoende herkend wordt.
Letterlijk betekent lipoedeem: vet (lip) en vocht
(oedeem) ophoping. Het is een chronische, progressieve
aandoening, die geassocieerd kan zijn met aanzienlijke
lichamelijke en psychische morbiditeit. Een officiële
ziekte waar tot op de dag van vandaag nog geen
medicijn voor is uitgevonden, maar waar wel oplossingen
voor in het verschiet liggen.
Over het ontstaan van lipoedeem bestaat nog veel
onduidelijkheid. Wel is bekend dat de ziekte zich vrijwel
uitsluitend voordoet bij vrouwen en meestal start tijdens
of vlak na de puberteit. Bovendien staat vast dat erfelijke
factoren een belangrijke rol spelen.
Klachten die men vaak hoort zijn een zwaar gevoel in
de benen, het moeilijk de trap op kunnen lopen, een
gevoeligheid voor druk, het snel optreden van blauwe
plekken en pijnklachten. De klachten nemen toe tijdens
lichamelijke inspanning en warm weer. Een dieet werkt
veelal frustrerend omdat men niet afvalt op de benen
maar wel bv op gelaat en romp, hetgeen leidt tot een
disproportionele vetverdeling. Vaak ontstaat hierdoor
een negatief zelfbeeld en vermindering van motivatie tot
dieet en frequente sportbeoefening.
LIPOEDEEMPATIËNT:
VOOR
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TUMESCENTE VIBRO-LIPOSUCTIE
Bij tumescente vibro-liposuctie worden grote hoeveelheden
vloeistof (fysiologisch zout, lidocaïne, natriumbicarbonaat
en adrenaline) geïnjecteerd in het onderhuidse vetweefsel
(tumescere = opzwellen). Dit zorgt ervoor dat de vetcellen
los komen te liggen en gemakkelijk op te zuigen zijn. Met
stompe, dunne, vibrerende zuignaalden (doorsnede 3-5 mm)
wordt het vet, na een verdovingswerktijd van 30 minuten,
op een zachte, gecontroleerde manier weggezogen. Dit gebeurt door middel van een vacuümpomp. Risico’s van deze
methode zijn zeer gering. Het vibro-liposuctieapparaat is het
enige op het gebied van vetafzuiging, dat is voorzien van een
ingebouwd veiligheidssysteem. Hierdoor blokkeert het apparaat wanneer het in aanraking komt met weefsel dat niet uit
vet bestaat. Verder vindt de ingreep plaats onder plaatselijke
verdoving. Dit is minder belastend voor het lichaam dan een
narcose/ ruggenprik, geeft minder kans op complicaties en
zorgt voor verkorting van de postoperatieve herstelperiode.
Daarbij worden mooiere resultaten gerealiseerd.

Met stompe, dunne, vibrerende zuignaalden wordt het
vet op een zachte, gecontroleerde manier weggezogen.

VERSCHIL
Een heel belangrijk verschil met de klassieke liposuctie
is dat door het inspuiten van de tumescent de lymfvaten
niet beschadigd worden. Hierover valt meer te lezen in
mijn nieuwste artikel 'Does tumescent liposuction damage
the lymph vessels in lipoedema patients?', dat in mei 2020
gepubliceerd gaat worden in Phlebology.

MEETBAAR MAKEN
Helaas valt tumescente vibro-liposuctie onder locale
anesthesie nog niet onder de verzekerde zorg. Verzekeraars
zijn dus gerechtigd om de vergoeding te
weigeren. Dit heeft het centraal college
van zorgverzekeraars besloten omdat de
effectiviteit en veiligheid van deze behandeling nog niet wetenschappelijk bewezen is.
Omdat de behandeling nog niet voldoet
aan de huidige stand van wetenschap en
praktijk probeer ik samen met destijds
professor dr. H.A.M. Neumann van het
Erasmus MC te Rotterdam et al. met wetenschappelijk onderzoek aan te tonen en
meetbaar te maken dat deze operatietechniek
effectief en veilig is bij lipoedeempatiënten,
met als doel erkenning van lipoedeem en
uiteindelijke opname in het verzekeringspakket. Dat gaat helaas wel een aantal
jaren duren.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met info@kliniekdemedici.nl

NA 3 MAANDEN TUMESCENTE LIPOSUCTIE
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VERENIGING
Door Annika de Jong, cosmetisch arts KNMG

Verslag
NVCG-Congres op 30 november 2019 in Vinkeveen
Een Early Bird was ik zeker niet met mijn late inschrijving voor het NVCG-congres,
maar zeker niet vanwege het programma. Het programma is uitnodigend met uiteenlopende
lezingen en workshops over o.a. advanced anatomie & injectie-technieken, social media,
thread-lifting, biochirurgie, ethiek, lipofilling, RF-technologie, hormonen & aging.
Op het laatste moment inschrijven heeft voor een Weegschaal zoals ik zeker ook een
voordeel: een keuze maken tussen alle aantrekkelijke titels van het programma hoeft niet,
want de resterende beschikbaarheid bepaalt mijn programma. Met het programma op zak
en badge om de nek, eerst even koffiedrinken en bijpraten in de ontvangstruimte en
daarna naar de grote zaal voor de opening.

OPENING
Voor een volle zaal opent voorzitter Catharina
Meijer het jubileum congres met een terugblik
op de uitdagende, en soms frustrerende weg die
de afgelopen jaren is afgelegd, met als geweldig
resultaat een erkend specialisme met daarbij een
profielerkenning Cosmetisch arts KNMG en een
vastgesteld kwaliteitskader. Catharina kijkt positief
naar de toekomst van het vakgebied waarin ‘strijd
nu plaats kan maken voor kwaliteit’ en nieuwe
ambities gericht zullen zijn op o.a. groei, innovatie en samenwerking met andere vakgebieden.
‘De cosmetische wereld ligt aan onze voeten’.

PARALLELSESSIES
Mijn eerste lezing is Tips & tricks by influencer
marketing door Esther Goos, social media strateeg. De effectiviteit van eigen (online) marketing
en het gebruik van online influencers is besproken
aan de hand van praktisch voorbeelden en tips. De
belangrijkste boodschap: Wees authentiek in je reclame en richt het niet primair op de behandeling
zelf, maar gebruik een duurzame marketingstrategie volgens de stappen ‘awareness’ (probleemstel-

20

Cg MAGAZINE

DECEMBER 2019

ling), ‘consideration’ (zoektocht naar mogelijkheden/informeren), ‘action’ (de behandeling)
en ‘loyalty’ (ambassadeur voor je werk).
Na de koffie is het tijd voor De Ethiek van
Esthetiek waar cosmetisch arts en kunstenaar
Marsha Wichers op basis van haar onderzoek de
discussie aangaat over onze visie en rol als cosmetisch arts in de ontwikkeling van trends, het
schoonheidsideaal en mogelijke lange termijn
gevolgen van cosmetische behandelingen voor
de maatschappij. Een boeiend en essentieel issue
waar we zowel als individueel cosmetisch arts
als gehele beroepsgroep plaats in moeten gaan
bepalen.
Tom van Eijk zette de aanwezigen op scherp
met een petje-links-petje-rechts-kennistest over
verschillende soorten hyaluronzuur met vragen
over o.a. de chemische en fysische eigenschappen, en het BDDE metabolisme. Ik viel buiten de
prijzen, maar ben wel weer wat kennis (en een
petje) rijker.

Ten slotte de lezing over Healthy aging and hormones door internationaal vooraanstaand gynaecologe
Ingrid Pinas. Een uiteenzetting van de betekenis van
ouder worden (‘menopauze is geen ongeluk maar
een geëvolueerde eigenschap t.b.v de overleving van
het nageslacht’), de menopauze als kantelpunt, de
gezondheidsrisico’s, en healthy aging interventies.
Belangrijke conclusie is dat ondanks een recente
richtlijn aanpassing Nederlandse (post)menopauzale
vrouwen meestal onterecht geen hormoonsuppletie
krijgen met als gevolg een verhoogde morbiditeit en
mortaliteit ten opzichte van andere Europese vrouwen (met name Finland), verminderde arbeidsproductiviteit en kwaliteit van leven. Het is duidelijk dat
naast cosmetische zorg en een healthy lifestyle ook
hormoonsuppletie een belangrijk onderdeel zou
moeten zijn van de complete anti-aging behandeling.

MET DANK!
Natuurlijk had ik ook graag de andere lezingen en
workshops bijgewoond (volgend jaar misschien toch
voor de Early Bird gaan) maar ik kijk voldaan terug op
het congres. Weer helemaal up-to-date, goed bijgepraat
met collegae en onze sponsors, heerlijke food&drinks:
kortom zeer geslaagd!
Veel dank aan alle sprekers, Simone & Ank, het NVCGbestuur en allen die deze succesvolle vijfde editie van
het NVCG-congres mogelijk hebben gemaakt.
Op pagina 24-25 en 26 ziet u een compilatie
van de activiteiten op het NVCG-Congres jl.
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OPENINGSSPEECH CONGRES
Door Catharina Meijer, voorzitter NVCG
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Een warm welkom aan de NVCG Leden.
	Een warm welkom aan alle andere artsen, die
werkzaam zijn in de cosmetische geneeskunde
en vandaag naar ons congres gekomen zijn.
	Een warm welkom aan alle sponsoren die hier
weer voltallig aanwezig zijn en die wij dankbaar
zijn voor de jarenlange goede samenwerking.
	En een warm welkom aan alle sprekers uit
binnen- en buitenland, die vandaag gekomen
zijn om een actieve bijdrage aan ons congres
te leveren.
Vandaag vindt het 5de jaarcongres van de NVCG
plaats. Al weer het 5de jaar, en dus een beetje
extra feestelijk. Het 1ste jubileum van dit congres
dat inmiddels een belangrijk bijdrage vormt aan
de nodige kennisdeling binnen het vakgebied
van de cosmetische geneeskunde in Nederland.
Het is belangrijk en mooi dat dit vakgebied zich
zo goed ontwikkelt dankzij de inzet van u allen.
Zelf ben ik nu ruim 15 jaar lid van deze vereniging.
In die 15 jaar is er heel veel gebeurd. Destijds was
de vereniging bekend onder de naam “Vereniging
van Artsen voor Rimpelbehandeling”, afgekort
“VAR”. Dat was een samenwerking van enkele
enthousiaste artsen, die actief waren als injectable
arts. Langzaam maar zeker zijn we geëvolueerd
naar de “Nederlandse Vereniging Cosmetische
Geneeskunde” ofwel de “NVCG”, en is het vakgebied veel breder geworden dan enkel injectable
behandelingen.

Het is aan mij de eer vandaag om dit congres
te mogen openen. Enkele grootheden gingen
mij voor, waaronder
	Edith Schippers, destijds minister van VWS.
Zij droeg de cosmetische geneeskunde een
warm hart toe en heeft door aanscherping
van de regelgeving een belangrijke eerste bijdrage geleverd aan de professionalisering van
dit vakgebied. Dat was de NVCG zeer welkom,
niet in de laatste plaats ook vanwege de subsidie die ons door haar ministerie is toegekend
om een erkende opleiding voor cosmetisch
artsen te ontwikkelen.
	Peter Holland, die hier vorig jaar stond en
namens het Zorginstituut de opdracht van
de minister had aanvaard om haar ‘missie” af
te ronden. Peter Holland was er inmiddels in
geslaagd om met alle veldpartijen voor 80%
consensus te hebben bereikt in de ontwikkeling van het kwaliteitskader cosmetische
geneeskunde. Het kwaliteitskader waarvan we
allemaal weten dat deze recent afgerond en
	gepubliceerd is en de cosmetische geneeskunde
verder zal helpen in de professionalisering.
Beiden hebben zij elk op eigen wijze enorm geholpen
om de cosmetische geneeskunde als vakgebied op
de kaart te zetten.
Dit is zeker niet in de laatste plaats ook te danken
aan de steun van onze leden. In de lange weg naar
erkenning en professionaliteit hebben jullie altijd het
vertrouwen gehad in het bestuur en in de goede
afloop. Daarvoor is het bestuur onze leden zeer
dankbaar en erkentelijk.
Daarnaast was het vooral een kwestie van heel
hard werken Veel praten en lobbyen. Altijd voorop
lopen en altijd alert blijven. Soms met bloed, zweet
en tranen en momenten van frustratie. En ondanks
tegenslagen gewoon weer door gaan.
Maar het is gelukt!! Het meest belangrijke resultaat
van onze inzet was de profielerkenning cosmetische
geneeskunde per 1 juli jl.. Een groots moment,
een absolute mijlpaal, en het begin van een nieuw
medisch specialisme, de specialisatie tot cosmetisch arts.
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En inmiddels worden we vertegenwoordigd
door vele enthousiaste en goed opgeleide
cosmetisch artsen. De medisch cosmetische
wereld ligt feitelijk aan onze voeten.
Wat zijn zoal de opbrengsten van onze
inspanningen in de afgelopen jaren:
	Een erkend vakgebied cosmetische
geneeskunde
	Een erkende opleiding voor cosmetisch
artsen
	Binnenkort aanvullende opleidingsmodule
voor cosmetische chirurgie
	De NVCG als erkende wetenschappelijke
medische vereniging
	Meer dan 200 enthousiaste en betrokken
leden
	Diverse NVCG veldnormen voor behandeltechnieken, complicatiebehandelingen
en vereisten aan behandelkamers
	De Reclamecode voor cosmetische
geneeskunde
	Jaarlijks een congres én een symposium
om kennis te verspreiden en delen
	Ons eigen magazine Cg 'Cosmetische
Geneeskunde'
	Etcetera.
En daar mogen we wel even bij stil staan.
Een dag als vandaag leent zich daar uitstekend
voor. Strijd maakt langzaam maar zeker plaats
voor kwaliteit.
En wat nu? Gaan we afwachten of zijn er
nieuwe ambities?

De NVCG groeit en ontwikkelt snel. Waar staan
we over 5 jaar? Het is mijn ambitie om de NVCG
nog prominenter op de kaart te zetten, een
verdubbeling van het aantal leden na te streven
en alom bekend te worden bij het grote publiek:
Voor medische cosmetische behandelingen ga
je naar een cosmetisch arts.
En ik zet in op een bloeiende samenwerking
met de medisch specialisten. Hoewel daar soms
wat domeinstrijd gevoerd wordt hebben we
vooral een gezamenlijk belang. Om samen te
werken aan groei, innovatie en kwaliteit van de
cosmetische geneeskunde. En dat gaat hand in
hand met samen leren & samen innoveren.
Het jaarlijks NVCG-congres en het jaarlijks
symposium draagt daar zeker aan bij. Vandaag
hebben we weer veel sprekers uit binnen- en
buitenland en een fantastisch programma met
workshops en voordrachten in parallelsessies.
Speciale dank aan de organisatie: Ank de Bruin
en Simone Lebbink.
Allen een zeer plezierig en leerzame dag!
Het vijfde jaarcongres van de NVCG
is hierbij geopend!

Mijn overtuiging is dat er ultieme nieuwe kansen
zijn. Feitelijk is dit een nieuw begin met nieuwe
kansen in een opkomend vakgebied met een
groeiende vraag.
DECEMBER 2019
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NVCG-CONGRES

VINKEVEEN, 30 NOVEMBER 2019

Weten, delen, leren en genieten

24

Cg MAGAZINE

DECEMBER 2019

DECEMBER 2019

Cg MAGAZINE

25

NVCG-CONGRES
VINKEVEEN, 30 NOVEMBER 2019
Weten, delen, leren en genieten
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Injectable

DE AMINO
INJECTABLE
Ontdek de kracht van amino-zuren
Een unieke injectable met
hyaluronzuur en 6
aminozuren voor écht
resultaat.

Dankzij de Nutrakos
Drinkable versterken
wij het resultaat, elke
dag opnieuw.

Onze gepatenteerde formule
produceert elastine en
collageen types I, III & IV.
Ervaar de kracht van
amino-injectables op onze
workshops:
www.senitas.com/workshop

www.sunekos.nl
Distributeur Benelux:
www.senitas.com

5

Wie is de
hyaluronzuur expert?
Tijdens het NVCG-congres op 30 november 2019
in Vinkeveen werd de nieuwste informatie over de
producten van de firma IBSA gedeeld met de aanwezige
artsen. Nu niet eens in de vorm van een presentatie of
demonstratie maar als heuse quiz, met begerenswaardige
prijzen. De strijd werd fanatiek doch eerlijk gestreden
met twee gelukkige prijswinnaars én een goed
geïnformeerd publiek als resultaat!

1

Door Tom van Eijk, arts

De geschiedenis van IBSA gaat terug naar de oprichting in
1945. Nog steeds is het bedrijf een private onderneming
maar sinds die tijd is er wel wat veranderd; 58 patenten verder werken nu inmiddels 1400 mensen wereldwijd bij IBSA.
In Nederland is Mieke Mulder het aanspreekpunt.
IBSA is binnen de cosmetische wereld in korte tijd bekend
geworden door de ontwikkeling van één uniek product;
Profhilo. Waar conventionele fillers traditioneel gecrosslinked
worden met BDDE, is dit crosslinking proces bij Profhilo
vervangen door een procedé , waarbij de waterstof bruggen
van de hyaluronzuur ketens worden verbonden met kortere
hyaluronzuur ketens. Hyaluronzuur gecrosslinked met
hyaluronzuur als het ware. Het resultaat is geen filler, maar
een biostimulator die veel geleidelijker middels afgifte
van hyaluronzuur bijdraagt aan herstel van huid die door
veroudering of (zon)licht beschadigd is. Profhilo geeft een
verbetering van de huidkwaliteit en wordt met name ingezet wanneer conventionele fillers ongeschikt blijken te zijn,
zoals in ‘moeilijke’ gebieden zoals de hals en decolleté.
In samenwerking met verschillende artsen (Dalvi Humzah,
Tom van Eijk) wordt steeds gezocht naar nieuwe toepassingen van Profhilo, zoals voor het verbeteren van de huid van
het voorhoofd of de bovenarmen.

28

Cg MAGAZINE

DECEMBER 2019

IBSA maakt ook fillers, wél gecrosslinked met BDDE, van
dezelfde pure grondstof. Om verschillende indicaties goed
te kunnen behandelen zijn er verschillende varianten van de
Aliaxin;
Aliaxin SV, Superior Volume, voor de verbetering van volume
ter hoogte van jukbeenderen en kin.
Aliaxin EV, Essential Volume, voor de verbetering van volume
in de diepere vetcompartimenten.
Aliaxin GP, Global Performance, geschikt voor de meeste
‘standaard’ indicaties zoals nasolabiaal, volume van de lippen.
Aliaxin FL, Fine Lines en Lips, behandeling rokerslijntjes, verbeteren van de lip-contour.
Aliaxin SR, Shape and Restore, behandeling van de bewegende delen, zoals hals, wangen, slapen, geeft lichte volume- en
huidverbetering.
Deze laatste variant heeft niet alleen drie verschillende
groottes gecrosslinked hyaluronzuur polymeren (500, 1000
en 2000 kDa), maar ook 2,5 procent natuurlijk hyaluronzuur.
De gel wordt gekenmerkt door een zeer hoge flow (tan delta)
en is daardoor met name geschikt voor de behandeling van
zeer zachte huid zoals in de hals, eventueel in combinatie met
Profhilo.
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“De nek is moeilijk te behandelen met fillers omdat lijnen horizontaal lopen, en de meeste injectables zullen niet de natuurlijk
ogende correctie geven die deze dynamische regio vereist.”
aldus Dr. Molina uit het Verenigd Koninkrijk; “ De unieke eigenschappen van Profhilo en Aliaxin SR maken ze ideaal voor deze
toepassing. Eerst behandel je de nek met Profhilo om de huid
zelf te verbeteren door het aanpakken van de algemene laxiteit,
vervolgens gebruik je Aliaxin SR om te vullen in de fijne lijnen.
Er zijn geen andere vulstoffen die laxiteit van de huid kunnen
behandelen op deze manier. Het is behoorlijk revolutionair.“

Stellavato A, Corsuto L, D'Agostino A, La Gatta A, Diana P,
Bernini P, et al. (2016)
Hyaluronan Hybrid Cooperative Complexes as a Novel Frontier
for Cellular Bioprocesses Re-Activation. PLoS ONE 11(10):
e0163510. doi:10.1371/journal.pone.0163510
Antonietta Stellavato Marcella La Noce Luisana Corsuto Anna
Virginia Adriana Pirozzi Mario De Rosa Gianpaolo Papaccio
Chiara Schiraldi Virginia Tirino
Hybrid Complexes of High and Low Molecular Weight
Hyaluronans Highly Enhance HASCs Differentiation:

Complementerend aan de lijnen voor huidverbetering en
fillers, de injectables, heeft IBSA een crème ontwikkeld die ook
hyaluronzuur bevat. De hyaluronzuur polymeren in deze crème,
Profhilo Haenkenium, hebben twee verschillende groottes.
De grote polymeren leggen een beschermende laag op de
huid, terwijl de kleinere moleculen een hydraterend effect
hebben.
Daarnaast bevat Profhilo Haenkenium een extract van
Salvia Haenkei. In vitro heeft een extract van deze plant
een sterk remmende werking op de celveroudering (gero-supressief) en beschermt tegen vrije radicalen.

Implication for Facial Bioremodelling. Cell Physiol Biochem
2017;44:1078-1092
Carmen Laurino, MSc,a Beniamino Palmieri, MD,a and Alessandro Coacci, MDb
Efficacy, Safety, and Tolerance of a New Injection Technique
for High- and Low-Molecular-Weight Hyaluronic Acid Hybrid
Complexes, EPlasty.com October 8th, 2015
Annalisa Beatini, Chiara Schiraldi, Adele Sparavigna
Hyaluronic acid hybrid cooperative complexes and the BAP
(Bio Aesthetic Points) technique: the new edge in biorejuvenation. Aesthetic Medicine,Volume 2, Number 2, April-June 2016
Antonella D’Agostino, Antonietta Stellavato, Luisana Corsuto,
Paola Diana,Rosanna Filosa, Annalisa La Gatta, Mario De Rosa,
Chiara Schiraldi
Is molecular size a discriminating factor in hyaluronan interaction with human cells? www.elsevier.com/locate/carbpol, 5
September 2016
Andrea Alimonti, Ivana Matic, Ajinkya Revandkar, Jingjing Chen,
Angela Bisio, Stefano Dall'Acqua, Veronica Cocetta, Paola Brun,
Giorgio Mancino, Martina Milanese, Maurizio Mattei, Monica
Montopoli
Identification of Salvia haenkei as gerosuppressant agent by
using an integrated senescence-screening assay. Aging (Albany
NY). 2016 Dec; 8(12): 3223–3236
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Radiofrequency (RF) Ablative
Treatment for Non-Surgical
Eye Resurfacing

2

Door Sach Mohan MD, Revere Clinic, London

BACKGROUND
Over the years there has been a growing demand for skin rejuvenation
treatments, especially non-invasive ones.1 As this demand is growing,
so are the therapeutic options available. One of the common options for
skin resurfacing are the CO₂ lasers.2,3 Although their high efficacy rate,
if patient selection and treatment parameters are not carefully chosen,
these treatments can often be accompanied with complications such
as long-lasting erythema, pigmentary changes and scarring.4,5
Another common treatment for this indication, which was partly developed
in order to overcome the mentioned complications is fractional radiofrequency (RF) treatments combined with ablative fractional RF. Some of its
most prominent benefits are the color independency, which allows treatments for all skin types and high level of safety. Another main advantage is
that RF treatments offers faster downtime as compared to traditional
fractional lasers and less treatment-related side effects.6,7
One of the main and growing concerns of patients today are fine wrinkles
around the eyes and eyelids laxity. To address this concern, a protocol of
fractional RF treatment for periorbital rejuvenation was tested.
In this study, a Fractional Skin Resurfacing (FSR) applicator (ENDYMED
Medical, Caesarea, Israel) was used. The FSR applicator utilize unique
3DEEP® RF technology, provided by six independents RF generators simultaneously (Figure 1), which enables two action mechanisms; ablation and
volumetric heating. Ablation refers to the removal of the upper layer of
the skin, allowing the renewal of it in a healthier, more radiant manner.

In addition, based on its unique 3DEEP® technology, the FSR produce also
a volumetric heating of up to 2.9 mm, targeting the dermis and accelerate
natural processes of collagen formation and remodeling (Figure 3).8,6

Figure 3: upper picture- ENDYMED’s 3DEEP FSR Thermal Profile (4W,
40msec). Lower Picture: Competitor’s Thermal Profile (62 mJ/pin

STUDY DESIGN & METHOD
This study is based on the results of 29 subjects. All subjects were pre-treated
with Vitamin C alone (2 weeks) or combined with Retinol (6-8 weeks) and/
or Hydroquinone (4 weeks), depending on their age and level of skin type
(based on the Fitzpatrick scale). Patients under 40 years old were pre-treated
with Vitamin C for 2 weeks, while patient over 40 were treated with Vitamin
C and 0.5% Retinol for 6-8 weeks. The third group consisted of patient
whose skin type was IV to VI according to Fitzpatrick scale and were treated
with both Vitamin C and hydroquinone for 4 weeks. Application of Retinoids
was stopped a week prior the first treatment.
One week following the pre-treatment, all subjects were treated with the
FSR procedure at the periorbital area (2-5 treatments, 3-4 weeks interval
between treatments). Treatment parameters were 5 Watts and RF exposure
time of 20 to 30 milliseconds. This procedure is also called by the author
PING for its opening eye effect.
Before and after pictures were assessed by the following measures: Upper
lid hooding, Lower lid crepiness, Compensator forehead lines (Karim effect),
Pigmentation, Eye aperture change, and Fat pad protrusion.
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RESULTS
After an average number of 3 treatments, before and after pictures show an
alleviation of upper eyelid hooding that results in retraction and tightening of
upper eyelids. In addition, lower eyelids wrinkles were significantly reduced.
Diminished severity of "crow's feet" wrinkles was also noticeable in patients
who displayed crow’s feet initially and some even gained thickening of
upper eyelid skin (Figure 2).
In compliance, the improvement level as indicated by the subjects using
GAIS clinical efficacy assessment was high, 39% reported a mild improvement (26-50%), 39% reported a moderate improvement (51-75%) and 22%
reported a significant improvement (75-100%). In addition, the vast majority
of the subjects reported that they were satisfied or very satisfied with the
improvements achieved by the treatment (88%).

REFERENTIES
1 	Manaloto, Rhesa May P., and Tina S. Alster. "Periorbital
rejuvenation: a review of dermatologic treatments."
Dermatologic surgery 25.1 (1999): 1-9.

2	Fitzpatrick, Richard E., et al. "Pulsed carbon dioxide
laser resurfacing of photoaged facial skin." Archives of
dermatology 132.4 (1996): 395-402.

3	Alster, Tina S., and Sanjay Garg. "Treatment of facial
rhytides with a high-energy pulsed carbon dioxide
laser." Plastic and reconstructive surgery 98 (1996):
791-794.

4	Nanni, Christopher A., and Tina S. Alster. "Complicati-

Figure 2

ons of carbon dioxide laser resurfacing. An evaluation
of 500 patients." Dermatologic Surgery 24.3 (1998):
315-320.

5	Bernstein, Leonard J., et al. "The short-and long-term
side effects of carbon dioxide laser resurfacing." Dermatologic Surgery 23.7 (1997): 519-525.

6	Dahan, Serge, Isabelle Rousseaux, and Hugues Cartier.
"Multisource radiofrequency for fractional skin resurfacing–significant reduction of wrinkles." Journal of
Cosmetic and Laser Therapy 15.2 (2013): 91-97.

7	Inglefield C. Open your eyes. Aesthetics Journal. October 2014. p. 44-45.

8	Elman, Monica, and Yoram Harth. "Novel Multi-Source
Phase-Controlled Radiofrequency Technology for
Nonablative and Micro-Ablative Treatment of Wrinkles,
Lax Skin and Acne Scars." Laser Therapy 20.2 (2011):
139-144.

CONCLUSIONS
Considering the technology and the results, the PING treatment protocol
has shown that fractional RF treatments are a convenient, safe and
efficacious alternative for the reduction of periorbital wrinkles and eyelid
laxity with minimum after treatment downtime and high patient satisfaction.
Fractional RF treatments can be also safely combined with other
non-invasive modalities such as pre-treatment topicals as explained in
this study methods.
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DE ETHIEK VAN ESTHETIEK
www.projectfacedesign.com

3

Door Marsha Wichers, cosmetisch arts KNMG

De afgelopen twee jaar heb ik naast mijn werk als cosmetisch arts een Master in Design gevolgd aan de Kunstacademie in Den Haag
(KABK). Ik heb het menselijk gezicht als onderwerp van studie genomen en ik ben een project gestart naar de effecten die cosmetische
behandelingen op de menselijkheid van het gezicht hebben. In het vorige NVCG-magazine stond een artikel over het project.
Hieronder in het kort nog een paar punten.
De vooruitgang in technologie geeft de mogelijkheid om het uiterlijk te verbeteren en in lijn te brengen met hoe de cliënt
zich van binnen voelt. Maar er zitten grenzen aan wat er nog natuurlijk uitziet en wat ethisch verantwoord is.
Bijvoorbeeld: 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 te veel verandert?
Voor cliënten 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.

Tijdens de presentatie was er de gelegenheid om het publiek enkele
vragen te stellen in een Live Poll. De uitkomsten hiervan wil ik graag
met jullie delen.
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‘Maximaal resultaat met een
minimaal invasieve methode’
Princess® PDO hechtdraden – your simple choice
in sophisticated diversity

4

Door Eyal Kramer*, MD, Certified Plastic Surgeon

HUIDVEROUDERING
Voor cosmetisch artsen en plastisch chirurgen is het cruciaal dat
ze bij iedere patiënt in kaart brengen hoe het gesteld is met het
verouderingsproces van het gezicht van de patiënt. Veroudering
vindt immers divers en op drie niveaus plaats: op de vorm van de
schedel, die letterlijk kleiner wordt (progressieve osteoporose), de
hoeveelheid onderhuids volume (vet en bindweefsel) die afneemt en
veranderende huidstructuur. Dit zien we vooral terug in de wangen,
de wenkbrauwen en andere gebieden rond de ogen, de kaaklijn en
de nek. Het resultaat is een ouder uitziend gezicht door verlies van
volume en elasticiteit.

WAAROM KIEZEN VOOR PDO?
In eerste instantie kan het gebruik van een filler voor veel patiënten
uitkomst bieden, echter niet elke vorm van veroudering is hiermee
op te lossen, denk aan het risico van overfilling. De behandelend arts
kan in dit geval kiezen voor herpositionering en verjonging van de
huid met behulp van PDO draden, eventueel gecombineerd met
HA fillers om het volumeverlies te compenseren. Een andere optie
is een chirurgische facelift, echter zien we hierbij een langere
downtime en een risico op eventuele littekens.
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PDO draden zijn semi-invasief en zorgen voor een verhoogde
productie van collageen en elastine-vezels rondom de draad. Het
resultaat duurt relatief lang en komt in een mildere vorm overeen
met het effect van wenkbrauwlift of een lagere gezichts- en halslift,
waardoor de noodzaak van een operatie in veel gevallen van
gezichtsverslapping uitgesteld kan worden.

ZOVEEL MENSEN, ZOVEEL WENSEN, ZOVEEL DRADEN
Sommige artsen zien als een nadeel van PDO hechtdraden,
dat er meerdere soorten PDO draden voor verschillende
huidverouderingsproblemen zijn. Een nadeel dat mijns inziens
niet bestaat als de behandelend arts in staat is het huidverouderingsprobleem op de juiste wijze te indiceren èn aan de behandeling de gewenste combinatie van PDO draden weet te koppelen.
Met het juiste subtype PDO-draad (bijv. Barbed, Anchor), dikte en
lengte kan de arts tailor made tegemoet komen aan het specifieke
huidverouderingsprobleem èn de esthetische wensen van de patiënt.
Neem bijvoorbeeld het corrigeren van een verslapte huid; hiervoor
moeten de Polydioxanon draden over twee cruciale eigenschappen
beschikken: sterkte en fixatievermogen.

Moderne technologie maakt het mogelijk om ervoor te zorgen
dat de hechtdraden over deze eigenschappen beschikken.
Denk aan bijvoorbeeld PDO hechtdraden met bidirectionele en
vierdimensionaal georiënteerde weerhaakjes (Princess® Barb II, 4D)
om de fixatie te maximaliseren. Of Princess® Anchor hechtdraden
met bidirectioneel georiënteerde pijlvormige weerhaken voor de
ultieme fixatie.
Buiten het repositioneren zorgen de PDO hecht-draden voor
reeds eerder benoemd gewenst bijkomend effect: de vorming van
collageen en elastinevezels rondom de draad. Hierdoor wordt de
huid steviger. Afhankelijk van de soort hechtdraad wordt de draad
binnen 6-8 maanden opgelost in het lichaam.
Op het NVCG-symposium heb ik mijn ervaringen met PDO hechtdraden besproken en laten zien dat een gecombineerde toepassing
van verschillende soorten Princess® PDO draden (Basic, Screw,
Barb II 4D en Anchor) afgestemd op de patiënt tot een optimaal
resultaat leidt. Deze PDO hechtdraden zijn gemaakt van
absorbeerbaar polydioxanon (PDO) met een klinisch bewezen
efficiëntie 1-3 en een langdurig resultaat (tot 1 jaar).4
Heeft u vragen over Princess® PDO-hechtdraden of wilt u
deelnemen aan een workshop/training over het toepassen van
een PDO behandeling? Mail naar office@cromapharma.nl
of bezoek www.cromapharma.at
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1 	Shimizu, Y. & Terase, K. (2013). Thread lift with
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4	For barbed threads. Ali, Y.H. (2017) 2 years outcome of
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*dr. Eyal Kramer MD | Certified Plastic Surgeon, heeft een
privé-kliniek in Tel Aviv, Israël en is gespecialiseerd in onder andere:
Injectables, ultherapy, lasers en MOHS chirurgie.
Key Opinion Leader op het gebied van Princess® PDO draden
voor Croma Pharma GmbH.
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Healthy aging & Hormones

5

Door Ingrid Pinas gynaecoloog FECSM NCMP, ZBC FeM-poli Zwolle

Door de toenemende levensverwachting brengen vrouwen na de reproductieve periode ruim tweederde van hun leven in de postmenopauze door.
Actueel onderwerp is: Hoe bereiken wij een hoge leeftijd in goede gezondheid? Onderzoekers maakten de vergelijking met orka’s: de vrouwtjes
krijgen gemiddeld 5 jongen tussen het 12e en 40e jaar, leven daarna in de postmenopauze tot ruim 90 jaar. Mannetjes worden ongeveer 50 jaar.
Een kalfje van een oudere orka heeft 1,7x meer kans op overlijden dan een van een jonger vrouwtje. Afsluiten van de voortplanting rond het 40e jaar
verhoogt de overlevingskansen van de soort. Het zijn verder intelligente dieren die zich hoofdzakelijk voeden met vette vis zoals zalm (>90%). De
oudste vrouwtjes weten deze precies te vinden. Zij kunnen onderling uitstekend communiceren, onderhouden sterke familiebanden en kunnen hun
kennis en ervaring doorgeven aan de jongen. (Brent et al. 2015). Uit humane studies blijkt deze sociale zorgtaak ook positief voor het welbevinden
van de ouderen. Bij voedselschaarste krijgen orka’s minder nakomelingen en sterven er meer, maar nemen ook meer oudere vrouwtjes gezamenlijk
de leiding bij het zoeken naar voedsel. De menopauze is een functioneel en natuurlijk kantelpunt naar een gezonde langdurige overleving.
De ouder wordende vrouw verschilt op een aantal essentiële punten van deze observaties bij orka’s. Ten eerste is de leeftijd waarop het eerste
kind geboren wordt steeds verder opgeschoven. Tijdens de fase met versnelde afname van het aantal follikels in de ovaria (> 30e jaar) is het aantal
vrouwen met een eerste kind het hoogst (CBS 2019). De overgang haalt de voortplanting min of meer in en van uitstel komt afstel. Uitgestelde
zwangerschappen gaan gepaard met meer problemen zoals hypertensie, groeivertraging en vroeggeboorten. Naarmate de vrouw op hogere leeftijd
moeder wordt en minder kinderen krijgt, neemt haar risico op borstkanker toe. Voor een gezonde overleving is deze geschetste ontwikkeling
ongunstig.
Voeding is een belangrijke onderscheidende factor, slechts 24% van de vrouwen en 18% van de mannen van 31-50 jaar eet twee keer per week vis.
(RIVM 2016). Leefstijl en lichamelijke activiteiten zijn medebepalend voor een gezonde overleving, maar de helft van de bevolking voldoet niet aan
de beweegnorm (CBS 2018). Menigeen is zich er niet van bewust dat overgewicht gepaard gaat met 15% extra risico op borstkanker, en een BMI ≥
35 kg/m² geassocieerd wordt met 87% meer risico op ER+/PR+ borstkankers (Neuhouser et al 2015). Problematisch alcohol gebruik stijgt tussen
het 50e en 64e jaar, waarbij er een procentuele verdubbeling is onder vrouwen vergeleken met 30-49 jarigen. Het bleek al eerder dat het risico op
borstkanker met 7% stijgt bij elk extra glas alcohol dat wordt gedronken. (Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer 2002)
De overgang gaat gepaard met versnelde ongunstige veranderingen met als uitingen o.a. vasomotore klachten, osteoporose, verlies van bind- en
steunweefsel, toename van het gewicht, de bloeddruk en risico’s op het ontwikkelen van hart-vaatziekten, infecties, diabetes, depressies, dementie
en maligne aandoeningen. De gevolgen kunnen medicamenteus worden behandeld. Bij ernstige vasomotore klachten is menopauzale hormoon
therapie (MHT) het meest effectief. Bij vrouwen jonger dan 60 jaar die binnen 10 jaar na de menopauze starten met ongeacht welke vorm van
hormoontherapie blijkt een reductie van mortaliteit en langere overleving in betere gezondheid ten opzichte van niet-gebruiksters: RR 0,70 ( 95%
CI 0,52-0,95; Benkhadra et al 2015). Gebruikmakend van deze zgn ‘window of opportunity’ zijn er preventieve effecten van MHT op osteoporose en
cardiovasculaire aandoeningen. Gebruiksters houden gedurende 15 jaar na staken een lager fractuurrisico ten opzichte van niet-gebruiksters.
Desondanks is MHT op medische indicatie nog geen algemeen goed. Wellicht dat de huidige internationale standaard hierin verbetering kan brengen.
Deze is volledig overgenomen door de NVOG Werkgroep Menopauze in de recente update van de richtlijn Management rondom Menopauze (2018).
Naast implementatie is voorlichting aan vrouwen en bijscholing van zorgverleners noodzakelijk. (www.overnetwerk.nl ; www.overacademie.nl)
Voor preventieve toepassing van MHT zijn onvoldoende wetenschappelijke data beschikbaar. Non-hormonale interventies worden geadviseerd,
waarbij het resultaat van gezonde leefstijl en voeding steeds betere onderbouwing krijgt. Idealiter worden niet roken, BMI tussen 18,5 en 24,9 kg/m²,
> 30 min/dag inspannende lichamelijke activiteiten, matig alcohol en het Mediterrane dieet aanbevolen. Een voeding rijk aan vis, olijfolie en groenten
zou gepaard gaan met minder kans op cardiovasculaire aandoeningen en sterfte (Rees et al. 2019), betere botmassa (Perez-Rey et al. 2019) en
geheugen functies op latere leeftijd (Loughrey et al 2017) en lager risico op borstkanker (Turati et al 2018).
Aldus wordt een optimale fysieke, mentale en cognitieve conditie bereikt, die bij vrouwen 14 extra jaren toevoegt aan de gemiddelde leeftijd
(momenteel 83,3 jaar) en bij mannen 12,2 jaar. Preventie en tijdige behandeling van chronische aandoeningen is vereist. Diagnostiek naar
cardiovasculaire risicofactoren zoals hypertensie, hypercholesterolaemie en gestoorde glucose stofwisseling zijn als onderdeel van management
strategieën in richtlijnen opgenomen. De zgn polypil (statine-aspirine-betablokker combinatie) blijkt bij gezonde 50-60 jarigen gedurende 5 jaar
met 57% minder hart-vaatziekten gepaard te gaan ten opzichte van placebo. (Roshandel et al 2019). Benutten van kennis uit wetenschappelijke
vooruitgang maakt een gezonde overleving tot na het 90e jaar beter haalbaar. Als orka’s het kunnen…..
Volledige lijst met referenties verkrijgbaar bij de auteur.
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Theoretische modules
van de opleiding
cosmetische geneeskunde

voor NVCG leden

30% korting
op alle
theoretische modules
van de
opleiding
cosmetische geneeskunde

Cursusdagen 6:
		

03, 10 februari 2020

Toetsdag:

24 februari 2020

Accreditatie

30 uren

Tarief

Losse module: € 4.200,-

		

NVCG leden: € 2.950,-

INJECTABLES
Cursusdagen 10:

09, 16, 23 & 30 maart 2020

		

06 & 20 april 2020

		

04, 11 & 18 mei 2020

Toetsdag:

08 juni 2020

Accreditatie

54 uren

Tarief

Losse module: € 7.575,-

		

NVCG leden: € 5.325,-

COSMETISCHE CHIRURGIE
Cursusdagen 3:

22 & 29 juni 2020

Toetsdag:

13 juli 2020

Accreditatie

12 uren

Tarief

Losse module: € 1.695,-

		

NVCG leden: € 1.195,-

COSMETISCHE DERMATOLOGIE
Cursusdagen 6:
		

07, 14, 21 & 28 september 2020
05 oktober 2020

Toetsdag:

19 oktober 2020

Accreditatie

30 uren

Tarief

Losse module: € 4.200,-

		

E
ACTI
EN
ALLE
T
D
GEL
2020
N
I
G
NO

13, 20, 27 januari 2020

NVCG leden: € 2.950,-

LICHT, LASER EN EBD
Cursusdagen 5:

02, 09, 16 & 23 november 2020

Toetsdag:

07 december 2020

Accreditatie

24 uren

Tarief

Losse module: € 3.375,-

		

NVCG leden: € 2.375,-

Locatie: Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Tijden: 9.30 uur tot 17.00 uur

De SOCG (Stichting Opleiding Cosmetische Geneeskunde) is het aan

Online naar de modules:

de NVCG gelieerde opleidingsinstituut, dat verantwoordelijk is voor

socg.nl/opleiding/theoretische-modules
of scan de qr-code

het uitvoeren van de profielopleiding tot cosmetisch arts KNMG.
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WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Speciaal

MEDISCH ESTHETISCHE KENNIS EN DESKUNDIGHEID

VERENIGINGSNIEUWS

2020 AGENDA
ZO Skin Health Module 1

6 en 7 januari

Veghel

ZO Skin Health Module 2

13 en 14 januari

Veghel

www.jc-imp.nl

14 januari

Doorn

skintechpharmagroup.nl/skin-tech-trainingen

SkinTech®peelings, van AHA tot TCA
ZO Skin Health Module 3

Januari

NVCG
www.jc-imp.nl

20 en 21 januari

Veghel

www.jc-imp.nl

RRS®-Inject Skinboosters Face|Eyes|Hair

23 januari

België

skintechpharmagroup.nl/skin-tech-trainingen

SkinTech®peelings, van AHA tot TCA

24 januari

België

skintechpharmagroup.nl/skin-tech-trainingen

RRS®-Inject Skinboosters Face|Eyes|Hair

28 januari

Doorn

skintechpharmagroup.nl/skin-tech-trainingen

27 en 28 januari

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Skin Health Module 4

			

Februari

ZO Skin Health Module 5

3 februari

Veghel

www.jc-imp.nl

NuFACE training

4 februari

Veghel

www.jc-imp.nl

PRP Arthrex® hands-on Workshop

4 februari

Amsterdam

office@cromapharma.nl

Colorescience training FTP

6 februari

Veghel

www.jc-imp.nl

Masterclass “Challenging cases, individual
approach” by Kate Goldie

6 februari

’s-Hertogenbosch

www.merzpharma.nl/merzpharma-contact.html

Sunekos Masterclass Amino Injectable

6 februari

ZO Skin Health Masterclass

10 februari

Den Haag

communicatie@senitas.com

Veghel

www.jc-imp.nl

Advanced training peelingtechnieken, met TCA en Fenol 11 februari

Doorn

skintechpharmagroup.nl/skin-tech-trainingen

ZO Skin Health Module 1

11 en 17 februari

Veghel

www.jc-imp.nl
skintechpharmagroup.nl/skin-tech-trainingen

RRS®-Inject Skinboosters Face|Eyes|Hair

18 februari

Doorn

ZO Skin Health Module 2

18 en 24 februari

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Skin Health Module 3

25 februari

Veghel

www.jc-imp.nl

			
ZO Skin Health Module 3

2 maart

Veghel

www.jc-imp.nl

SkinTech®peelings, van AHA tot TCA

3 maart

Doorn

skintechpharmagroup.nl/skin-tech-trainingen

saypha® VOLUME PLUS hands-on Workshop

3 maart

Bussum

office@cromapharma.nl

ALV + nascholing NVCG

Maart

10 maart

Apollo Hotel Vinkeveen contact@nvcg.nl

ZO Skin Health Module 4

9 en 10 maart

Veghel

ZO Skin Health Module 5

16 en 17 maart

Veghel

www.jc-imp.nl

17 maart

Doorn

skintechpharmagroup.nl/skin-tech-trainingen

RRS®-Inject Skinboosters Face|Eyes|Hair

www.jc-imp.nl

NVCG Nascholingsprogramma Overgangsregeling 20 en 21 maart

Apollo Hotel Vinkeveen contact@nvcg.nl

ZO Skin Health Module 1

Veghel

www.jc-imp.nl

Zandvoort

office@cromapharma.nl

23 en 24 maart

PDO Threads hands-on Workshop

24 maart

			
ZO Skin Health Module 2

6 en 7 april

Veghel

7 april

Doorn

skintechpharmagroup.nl/skin-tech-trainingen

Colorescience training

14 april

Veghel

www.jc-imp.nl

Advanced training peelingtechnieken, met TCA en Fenol

21 april

Doorn

skintechpharmagroup.nl/skin-tech-trainingen

SkinTech®peelings, van AHA tot TCA

April

www.jc-imp.nl

			

Mei

ZO Skin Health Module 4

4 en 26 mei

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Skin Health Module 5

11 mei

Veghel

www.jc-imp.nl

RRS®-Inject Skinboosters Face|Eyes|Hair

12 mei

Doorn

skintechpharmagroup.nl/skin-tech-trainingen

12 en 19 mei

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Skin Health Module 3
Symposium NVCG

Overig 2020

16 mei

Apollo Hotel Vinkeveen contact@nvcg.nl

ZO Skin Health Masterclass

18 mei

Veghel

www.jc-imp.nl

ZO Skin Health Module 1

25 mei

Veghel

www.jc-imp.nl

ALV + nascholing NVCG

15 september

Apollo Hotel Vinkeveen contact@nvcg.nl

NVCG Nascholingsprogramma Overgangsregeling 30 en 31 oktober

Apollo Hotel Vinkeveen contact@nvcg.nl

ALV/Diner en Congres NVCG

Apollo Hotel Vinkeveen contact@nvcg.nl

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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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Azzalure, 10 Speywood-eenheden/0,05ml, poeder voor oplossing voor injectie. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE
SAMENSTELLING: Botulinetoxine type A / 10 Speywood-eenheden/0,05 ml gereconstitueerde oplossing. Injectieflacon met 125 eenheden. Clostridium
botulinum-toxine A hemagglutinine complex. Een Speywood-eenheid(E) wordt gedefinieerd als de mediane letale peritoneale dosis bij muizen (LD50). De
Speywood-eenheden Azzalure zijn niet uitwisselbaar met andere botulinetoxineproducten. Hulpstoffen: humaan albumine 200g/L, lactosemonohydraat.
FARMACEUTISCHE VORM: Poeder voor oplossing voor injectie. Het poeder is wit. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Azzalure is geïndiceerd voor de tijdelijke
verbetering van het uiterlijk van matig ernstige tot ernstige glabellalijnen (verticale lijntjes tussen de wenkbrauwen), die bij maximaal fronsen van het
voorhoofd te zien zijn en/of laterale ooghoeklijnen (kraaienpootjes), die bij een maximale glimlach te zien zijn bij volwassen patiënten jonger dan 65 jaar,
wanneer de ernst van deze lijnen een belangrijke psychische invloed heeft op de patiënt. CONTRA-INDICATIES: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of
voor één van de hulpstoffen zoals vermeld in de SmPC; in geval van een infectie op de voorgestelde injectieplaatsen; in geval van myasthenia gravis, eatonlambertsyndroom of amyotrofe laterale sclerose. BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEBRUIK: Voorzichtigheid is geboden om te
voorkomen dat Azzalure wordt geïnjecteerd in een bloedvat. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een verhoogd risico of met klinische aanwijzingen
voor duidelijk defecte neuromusculaire transmissie. Azzalure wordt niet aanbevolen bij patiënten met een voorgeschiedenis van dysfagie en aspiratie. In zeer
zeldzame gevallen zijn bijwerkingen op botulinetoxine gemeld die mogelijk gerelateerd zijn aan verspreiding van de toxine-effecten buiten de onmiddellijke
omgeving van de toedieningsplaats. Patiënten kunnen dan extreme spierzwakte ondervinden. Slik- en ademhalingsproblemen zijn ernstig en kunnen fataal
aflopen. Aan patiënten en zorgverleners moet worden geadviseerd onmiddellijk medische hulp in te roepen als zich problemen met slikken, spreken of
ademhalen voordoen. De aanbevolen dosis/frequentie van toediening mogen niet worden overschreden. Het is essentieel dat vóór toediening van Azzalure
de gezichtsanatomie van de patiënt wordt bestudeerd. Gelet moet worden op asymmetrie van het gezicht, ptosis, excessieve dermatochalasis, littekenvorming
en eventuele veranderingen in deze anatomie als gevolg van eerdere chirurgische interventies. Voorzichtigheid is geboden wanneer de beoogde injectieplaatsen
ontstoken zijn of de doelspieren overmatig verzwakt of geatrofieerd zijn. De behandeling met Azzalure niet aanbevolen bij patiënten met een verlengde
bloedingstijd. Door injecties met een korter interval of een hogere dosis kan het risico van vorming van antistoffen tegen botulinetoxine toenemen waardoor
de effectiviteit van een volgende behandeling kan verminderen. Het effect van het toedienen van verschillende botulineneurotoxinen tijdens de duur van de
behandeling met Azzalure is niet bekend en moet worden vermeden. Azzalure mag enkel gebruikt worden voor de behandeling van één enkele patiënt
gedurende één enkele sessie. Ongebruikt opgelost product moet worden vernietigd zoals in de SmPC is aangegeven. Zowel voor de bereiding en toediening
van het product als voor de deactivering en het vernietigen van de resterende ongebruikte oplossing moeten bijzondere voorzorgsmaatregelen worden
genomen. BIJWERKINGEN: Over het algemeen treden behandeling-/injectietechniek-gerelateerde reacties binnen de eerste week na de injectie op en zijn
deze van voorbijgaande aard. De frequentie van de bijwerkingen wordt als volgt ingedeeld: zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100, < 1/10); soms (≥ 1/1.000, < 1/100);
zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000). Voor glabellalijnen: Zenuwstelselaandoeningen: zeer vaak: hoofdpijn, vaak: tijdelijke facialisparese (tijdelijke verlamming van
gezichtsspieren proximaal t.o.v. de injectieplaats, voornamelijk parese van de wenkbrauw); soms: duizeligheid. Oogaandoeningen: vaak: asthenopie,
ooglidptosis, ooglidoedeem, toegenomen traanafscheiding, droge ogen, spiertrekkingen (rondom de ogen); soms: visusstoornissen, wazig zien, diplopie,
stoornis van de oogbewegingen. Huid- en onderhuidaandoeningen: soms: pruritus, huiduitslag; zelden: urticaria. Algemene aandoeningen en
toedieningsplaatsstoornissen: zeer vaak: reacties op de injectieplaats (bijv. erythema, oedeem, irritatie, huiduitslag, pruritus, paresthesie, pijn, ongemak, een
stekend gevoel en hematoom). Immuunsysteem aandoeningen: soms: overgevoeligheid. Voor laterale ooghoeklijnen: Zenuwstelselaandoeningen: vaak:
hoofdpijn, tijdelijke facialisparese (tijdelijke verlamming van gezichtsspieren proximaal t.o.v. de injectieplaats). Oogaandoeningen: vaak: ooglidoedeem,
ooglidptosis; soms: droge ogen. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: vaak: reacties op de injectieplaats (bijv. hematoom, pruritus en
oedeem). Zeer zelden zijn bijwerkingen als gevolg van de verspreiding van de toxine op afstand van de toedieningsplaats gemeld met botuline toxine
(overmatige spierzwakte, dysfagie, aspiratiepneumonie met in sommige gevallen een fatale afloop). FARMACOTHERAPEUTISCHE CATEGORIE: andere
spierrelaxantia, perifeer werkend agens. ATC-code: M03AX01. WERKINGSMECHANISME: Botulinetoxine type A is een spierverslapper die tijdelijk de
spieractiviteit verzwakt. Na injectie blokkeert Botulinetoxine type A het transport van de neurotransmitter acetylcholine door de neuromusculaire junctie.
Deze ligt tussen het zenuweinde en de spiervezel. Het werkingsmechanisme van Botulinetoxine type A omvat vier hoofdstadia, welke allemaal goed moeten
functioneren om tot activiteit te leiden. De actie resulteert in het stoppen van de musculaire contractie van de betreffende spieren. Het effect blijft voor
langdurige periodes, totdat de junctie is hersteld en de spieractiviteit terugkomt. REGISTRATIEHOUDER: IPSEN PHARMA, 65 Quai Georges Gorse, 92100
Boulogne-Billancourt, Frankrijk. REGISTRATIENUMMER: RVG 106065 AFLEVER EN VERGOEDINGSSTATUS: UR, niet vergoed. DATUM VAN HERZIENING
VAN DE TEKST: april 2018.
1. Azzalure Summary of Product Characteristics, Galderma, July 2018.; 2. Moy R et al. Arch Facial Plast Surg 2009;11(2):77–83; 3. Brandt F et al. Dermatol Surg
2009;35(12):1893–1901; 4. Rzany B et al. Dermatol Surg 2007;33(1):S18–S25
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