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VYCROSS-CROSSLINKING EN HET ONSTAAN VAN LATE NODULI
HUIDVERBETERENDE INJECTABLES MET HYALURONZUUR
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CATHARINA MEIJER VOORZITTER

MONDKAPJESDISCUSSIE
Allereerst hoop ik dat u en uw geliefden gezond zijn. Gezondheid gaat boven alles,
dat is nu duidelijker dan ooit.
De wereldwijde Corona-crisis heeft een enorme impact op ons dagelijks leven.
Sociaal-maatschappelijk en economisch zijn we flink geraakt en naar verwachting
zal er ook in de (nabije) toekomst nog het nodige van ons gevraagd worden.
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Zo wordt op dit moment onder andere gesproken over het gebruik van mondkapjes buiten de zorg en het hoe en waarom deze al dan niet te moeten
(willen) gebruiken. Het nut ervan is zeer twijfelachtig. Sterker nog,
een mondkapje kan een perfecte verzamelplaats zijn voor
COVID-19
micro-organismen om zich te nestelen en vermeerderen.
Gezien de schaarste in de zorg moet men er zelf in voorzien.
Ik vermoed dat de gemiddelde openbaar vervoer reiziger mee werkt aan
deze eis vanuit een diepe behoefte om zichzelf te beschermen. We zitten namelijk
nog steeds in een enge film en het is moeilijk om die niet op je zelf te betrekken.
Hoewel duidelijk uitgelegd is dat het gebruik van de mondkapjes vooral dient
om de mensen om je heen enige bescherming te bieden, is zeker niet helder
dat verkeerd gebruik van mondkapjes leidt tot een hoger in plaats van lager
besmettingsrisico, en met name voor de gebruiker zelf.
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Het goede nieuws in dit verband is dat inmiddels een bloeiende handel is
ontstaan en online vele varianten van mondkapjes in alle kleuren en maten
worden aangeboden. Een klein plusje voor onze ernstig bedreigde economie.
Er worden belangrijke afwegingen gemaakt om te veel besmettingen met het
COVID-19 virus te voorkómen. De mondkapjesdiscussie hoort daar mijns inziens
niet bij. Het roept bij mij hetzelfde op als de discussie over het sluiten van de
scholen. Sociale druk doet veel en maakt dat ook ons kabinet soms besluiten
neemt waar ze zelf niet achter staat.
Wellicht kunnen we alle gebruikers van het openbaar vervoer en hun naasten
vanaf medio juni met voorrang testen.
Dr. Catharina Meijer, voorzitter NVCG
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INLEIDING

De NVCG beoogt met deze veldnorm duidelijkheid te scheppen over
de eisen en voorwaarden voor het uitvoeren van een blefaroplastiek
van de bovenoogleden. Deze veldnorm komt daarmee de kwaliteit van
zorg ten goede. Veldnormen van de Nederlandse Vereniging Cosmetische
Geneeskunde (NVCG) berusten op brede consensus binnen de beroepsgroep.
De veldnormen hebben een protocollair karakter.

De veldnorm geldt als aanvulling op en uitwerking van het Kwaliteitskader
Cosmetische Zorg. De werkgroep wijst erop dat deze Veldnorm naast het
Kwaliteitskader staat, zodat cosmetisch artsen ook de eisen die uit het
Kwaliteitskader voortvloeien, moeten naleven. Cosmetisch artsen kunnen
gemotiveerd afwijken van de Veldnorm, maar dienen dit met redenen
omkleed vast te leggen in het medisch dossier.

Deze veldnorm is zoveel mogelijk gebaseerd op gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. De risico’s die verbonden zijn aan blefaroplastiek van
de bovenoogleden zijn zo goed mogelijk in kaart gebracht.

Deze veldnorm heeft alleen betrekking op blefaroplastiek van de
bovenoogleden. Onderooglidcorrecties vallen buiten deze veldnorm.

In het geval van nieuwe inzichten en ontwikkelingen zal de veldnorm
daar waar nodig aangepast worden.

Deze Veldnorm is afgesloten op 28 april 2020.
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DEFINITIES

NVCG Veldnorm voor Blefaroplastiek bovenoogleden

2

Blefaroplastiek van het bovenooglid is het operatief
corrigeren van het bovenooglid, vanwege functionele
of esthetische klachten bij huid- of vetoverschot van
de oogleden (dermatochalasis), in de volksmond
ooglidcorrectie genoemd.

INDICATIES

3

Bij een dermatochalasis kunnen de volgende klachten
optreden: branderigheid, huidirritatie zoals bijvoorbeeld
contact- en atopisch eczeem, intertrigo, overmatig
tranen, gezichtsveldbeperking, hoofdpijn en klachten van
vermoeide ogen.
Een functionele indicatie tot het verrichten van een
blefaroplastiek bestaat volgens de American Academy
of Ophthalmology, 1992, bij overhangende huid van de
bovenoogleden met gezichtsveldbeperking, asthenopie
(vermoeidheid bij kijken, gepaard gaande met pijn in
de ogen en voorhoofd) of blefaroconjunctivitis.
De functionele indicaties voor het verrichten
van een blefaroplastiek zijn:

1 Dermatochalasis
2 Epiblepharon met ooglid ptosis
3 Blepharochalasis
4 Inflammatoire systeemziekten als M. Graves
5 Trauma
6	
A ndere: xantelasmata, verwijderen gezwel,
corrigeren aangeboren of verworven
ooglid anomalie

10
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Een blefaroplastiek kan plaatsvinden ter vermindering
van functionele klachten, zoals hoofdpijn, vermoeid
gevoel, druk, visusstoornissen en minder lichtinval,
of een combinatie van cosmetische en functionele
redenen. Een blefaroplastiek vindt slechts zelden plaats
om zuiver cosmetische redenen.
Indien de klachten het gevolg zijn van ptosis, entropion,
ectropion of ooglidtumoren, dan worden cliënten
doorgestuurd naar een specialistisch centrum.

4

4.1

CONTRA-INDICATIES
Absolute contra-indicaties

Body dysmorfic disorder
Leeftijd onder de 18 jaar
Zwangerschap
Het geven van borstvoeding
Geen of te weinig huid- of vetoverschot
Actieve huidaandoeningen, (vermoeden van) maligniteit of infectie in het te behandelen gebied
Bij medicatie gebruik, contra-indicaties zoals genoemd in de bijsluiter van het betreffende product.

4.2

Relatieve contra-indicaties

Auto-immuunziekten
Gebruik van immunosuppressieve medicatie
Gebruik anticoagulantia
Irreëel verwachtingspatroon
Maligniteiten in de omgeving van het te behandelen gebied
Infectie in de omgeving van het te behandelen gebied
Actieve huidaandoeningen in de omgeving van het te behandelen gebied
Wenkbrauwptosis/voorhoofdptosis
Schildklieraandoeningen
Keloïdvorming
Keratitis sicca klachten
Hypertensie
Aziatisch oog met epicanthus en onbehandelde en/of niet goed gereguleerde hypertensie
Aandoeningen van de cornea en/of conjunctiva, status na cornea-transplantatie
Aandoening van de ooglidsluiting, zoals myasthenie, CPEO, M. Steinert, blefarospasme.

Bij een ptosis is een levator-plastiek geïndiceerd. Dit is geen indicatie voor een klassieke blefaroplastiek.
Er wordt geadviseerd deze cliënten door te sturen naar een specialistisch centrum.

MEI 2020

Cg MAGAZINE

11

KWALIFICATIES COSMETISCH ARTS
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5

Het verantwoord uit kunnen voeren van blefaroplastiek-behandelingen vereist van
de cosmetisch arts de volgende specificaties:
De cosmetisch arts is BIG-geregistreerd
De cosmetisch arts is geregistreerd cosmetisch arts KNMG

	
De cosmetisch arts heeft gedegen kennis van de anatomie, indicaties, differentiaal diagnose, behandeling
en alternatieve behandelingen

	
De cosmetisch arts voldoet aan de bekwaamheidseisen die van toepassing zijn op de uitvoering van
een blefaroplastiek en is zowel in theorie als praktijk bekwaam in de uitvoering van een blefaroplastiek,
alsook in het herkennen en managen van complicaties

	
De cosmetisch arts heeft kennis van de mogelijkheden van anesthesie door middel van topische crèmes,
injecties of zenuwblokkades

	
De cosmetisch arts voert met regelmaat de verrichting uit volgens de professionele standaard
	
De cosmetisch arts verplicht zich bij te scholen en na te scholen om zijn bekwaamheid te behouden,
en stelt zich hierbij toetsbaar op

	
De cosmetisch arts voldoet aan wet en regelgeving van de overheid, zoals bijvoorbeeld de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Op grond van artikel 35a lid 1 Wet BIG bepaalt de arts of
hij beschikt over de bekwaamheid die vereist is voor het
behoorlijk verrichten van blefaroplastiek. De werkgroep
gaat ervan uit dat een arts, voordat hij die bekwaamheid
mag aannemen, de verrichting heeft geleerd door
meerdere (arbitrair gesteld op minimaal 10 – dit ter
beoordeling van de opleider/trainer) blefaroplastieken
volgens de professionele standaard onder begeleiding
te verrichten, waarbij de opleider/trainer de uitvoering
als voldoende heeft beoordeeld.
De werkgroep vindt het belangrijk dat de cosmetisch arts
zijn bekwaamheid onderhoudt en gemiddeld meerdere
blefaroplastieken per jaar verricht. De werkgroep
adviseert de cosmetisch arts om een portfolio bij te
houden, met aantallen, complicaties, alsook patiënt
tevredenheid, waaruit blijkt dat de arts bekwaam is om
blefaroplastieken te verrichten.

12
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Op deze wijze voldoet de cosmetisch arts aan de
bekwaamheidseisen die zijn beschreven in het
Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde.
Artsen die de tweejarige NVCG opleiding tot cosmetisch
arts hebben afgerond, alsook de aanvullende module
cosmetische chirurgie hebben gevolgd, voldoen aan
deze kwalificatie. Dat laat onverlet dat cosmetisch
artsen ook op een andere wijze bekwaamheid kunnen
verkrijgen.

6

INFORMATIEVOORZIENING CLIËNT

De cosmetisch arts die de behandeling zal uitvoeren,
is verantwoordelijk voor de juiste informatievoorziening.
Voorafgaand aan de behandeling zal de cosmetisch
arts de cliënt spreken en onderzoeken. De cosmetisch

arts zal de wensen van de cliënt in kaart brengen en
bespreken of de wensen van de cliënt gerealiseerd
kunnen worden. De cosmetisch arts beantwoordt
de vragen van de cliënt.

De cosmetisch arts informeert de cliënt over de volgende zaken:
Mogelijkheid en beperkingen van de behandeling (werkingsduur, bijwerkingen, downtime etc.)
Procedure
Complicaties in vorm en frequentie
Voor- en nazorg maatregelen
Kosten
Het te verwachten resultaat
Mogelijke alternatieve behandelingen (injectables, plasmage, wenkbrauwlift, voorhoofdslift)
De kwaliteit van de zorg van de kliniek en de cosmetisch arts
De ervaringen van cliënten met de behandeling
De bewezen werkzaamheid
Aanwezigheid privacy- en klachtenreglement.

Tijdens het onderzoek verkrijgt de cosmetisch arts informatie over:
Medicijngebruik
Algehele gezondheidstoestand
Aanwezigheid van of eerder malar oedeem indien relevant
Allergische reacties (bijvoorbeeld latex, wespen, bijen)
Eerdere ingrepen in het te behandelen gebied
Specifieke esthetische problemen
Noodzakelijkheid van verder (bloed)onderzoek.

De cosmetisch arts verstrekt aan het eind van het consult
schriftelijke informatie aan de cliënt en laat de cliënt een
toestemmingsformulier ondertekenen. De cosmetisch
arts slaat het toestemmingsformulier op in zijn dossier.

Blefaroplastiek-behandelingen zijn midden-complexe
behandelingen. Dit betekent dat de cosmetisch arts een
wachttijd van ten minste één dag in acht neemt.
De cosmetisch arts vergewist zich er van dat de cliënt
een weloverwogen besluit heeft kunnen nemen.
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ANAMNESE
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7

7.1

Specifieke anamnese

De anamneses start met de voorgeschiedenis waarbij
de cosmetisch arts vraagt naar eerdere ooglidoperaties,
periorbitaal trauma, herpes zoster of simplex infecties,
allergieën (zoals jodium, lidocaïne), stollingsstoornissen,
schildklierziekten nu of in het verleden, ‘dry eye
syndrome’, een droge mond of andere tekenen van
Sjögrensyndroom, nierziektes, littekengenezing, en
dermatologische aandoeningen. In sommige families
komt dermatochalasis mogelijk frequenter voor. De
cosmetisch arts vraagt informatie over: gebruik harde
lenzen (i.v.m. lagopthalmus) , en beoordeelt vooraf de
aanwezigheid van mediaan en mediaal vet, de mate van
laterale hooding en stand wenkbrauwen.
Klachten: het klachtenpatroon bij dermatochalasis is
divers en omvat onder andere hoofdpijn, een zwaar
gevoel van de oogleden, bovenste gezichtsveld beperking alsook smetten van de ooglidhuid en irritatie
van de oogleden en de ogen.
Er is vaak geen duidelijke correlatie tussen de
klachten en de klinische afwijkingen. Klachten over
gezichtsveldbeperking passen waarschijnlijk bij een
verticale lidspleet (dit is de afstand van de onderste
limbus (d.w.z. de overgang van de iris naar de harde
oogrok) tot de rand van het bovenooglid) van 6 mm
of minder. De hoofdpijnklachten zouden geassocieerd
kunnen zijn met het voortdurend optrekken van de
wenkbrauwen.
Indien er tijdens de anamnese een grote discrepantie
bestaat tussen de klachten en de afwijkingen moet
de behandelend arts zich afvragen of hij wel aan de
verwachtingen van de cliënt kan voldoen. Bespreek het
verwachtingspatroon van de cliënt en de beperkingen
van een ooglidcorrectie tijdens het consult met de cliënt.
Bij cliënten onder psychiatrische behandeling vindt
overleg plaats met de behandelend specialist. Verder
besteedt de cosmetisch arts aandacht aan veelgebruikers van cosmetische ingrepen, het frequent
wisselen van behandelaars voor cosmetische ingrepen
en cliënten met body dysmorphic disorder (BDD).

14
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7.2

Algemene anamnese en			
geneesmiddelen gebruik
(anticoagulantia)

	
Vraag naar de voorgeschiedenis en naar de
algemene conditie van de cliënt.
	Kan de cliënt voldoende lang platliggen en
stilliggen voor de operatie?
	
Is de cliënt geestelijk en lichamelijk in staat een
operatie onder plaatselijke verdoving te ondergaan?
Chronisch nierfalen kan geassocieerd zijn met oedeem
van de bovenoogleden. Vraag ook naar de aanwezigheid
van een pacemaker, BAHA e.d. indien mogelijk gebruik
zal worden gemaakt van een monopolaire Cauter.
Het gebruik van anticoagulantia kan een contra-indicatie
betekenen voor chirurgie, zeker indien het om de nieuwe
Directe Orale Anticoagulantia (DOAC’s) gaat, waarvoor
er bij bloedingscomplicaties geen antidrug bestaat.
Maak een zorgvuldige afweging van de risk-benefit.
Het huidige advies is:

	
Trombocytenaggregatieremmers (als
acetylsalicylzuur) continueren.
	
bij Vitamine K-antagonisten de INR laten instellen
op 2,2 of minder.
	
Adjuvante trombocytenaggregatieremmers en
	non-NSAID trombocytenaggregatieremmers (als bij
clopidogrel): wachten tot het gebruik gestopt is
(vaak 6 maanden na percutane cardiale interventie).
	DOAC’s dienen tijdelijk gestaakt te worden in overleg
met voorschrijver.
	
Het septum alleen openen indien er geen verhoogde
kans op (na-)bloedingen is.

8

8.1

LICHAMELIJK ONDERZOEK
Het huidoverschot

De cosmetisch arts bepaalt bij het lichamelijk onderzoek
de mate van huidoverschot. De cosmetisch arts beoordeelt
verder of er dermatosen, ontstekingen of er huidlaesies
zijn. Indien de huid de lidrand geheel of gedeeltelijk bedekt,
meet dan de afstand tussen onderste limbus en de rand van
de huid. Indien de huid zich superior van de lidrand bevindt,
meet dan de afstand tussen lidrand en huidplooi.

8.2

De hoogte en contour van
het bovenooglid

Soms maskeert een huidteveel een blefaroptosis, een
bovenlidretractie of een verschil in hoogte of contour
van de bovenoogleden. Meet dus beiderzijds de verticale
lidspleet tot de lidrand vanaf de onderste limbus. (Een
alternatief is het gebruik van de MRD1 (Margin Reflex
Distance) als maat, de afstand tussen de reflex van een
lichtje centraal op de cornea en de hoogte van de lidrand).
Beoordeel de contour van het bovenooglid.
Graves’ orbitopathie veroorzaakt soms vooral temporale
retractie. Eerdere chirurgische ingrepen, traumata of
aangeboren afwijkingen kunnen ook tot afwijkingen
van de contour leiden.

8.3

De huidplooi (‘eyelid crease’) 		
en de positie van de oogharen
het bovenooglid

Bij een afwezige lid crease kan het nodig zijn de
blefaroplastiek te combineren met een reconstructie
van de huidplooi. Bij een Aziatische anatomie van de
bovenoogleden moet met de cliënt besproken worden
of die al dan niet een verandering van de etnische aanleg
wenst in de vorm van een Westerse ooglidplooi. Indien de
lid crease een zeer hoge positie ( > 10 mm) heeft denk dan
aan de mogelijkheid van een des insertie van de levatoraponeurose. Indien de plooi verstreken is, en zeker indien er
een asymmetrie bestaat, denk dan aan de mogelijkheid van
(doorgemaakt) angio-oedeem. Vraag of er in het verleden
intermitterende ooglidzwelling is opgetreden. Wimperptosis
betekent dat de oogharen ten opzichte van de lidrand naar
inferior wijzen. Dit kan passen bij een verslapte voorste
ooglidlamel, maar het kan ook passen bij een Floppy Eyelid
Syndrome (FES). Controleer in dit geval de horizontale
laxiteit van het bovenooglid en kijk of de tarsale plaat
normaal is.

8.4

De positie van de wenkbrauw

Blefaroplastiek is in de meeste gevallen cosmetisch
gezien niet de meest wenselijke ingreep indien de
wenkbrauw zich (deels) inferior van de bovenste
orbitarand bevindt. Indien de cosmetisch arts dan
toch een blefaroplastiek overweegt, bespreek dan met
de cliënt dat mogelijk een cosmetisch betere situatie
zou kunnen worden verkregen met een wenkbrauwlift
al dan niet in combinatie met een blefaroplastiek
eventueel in twee tempi.
Indien er een lage positie van de wenkbrauw bestaat,
en indien er asymmetrie tussen de positie van beide
wenkbrauwen bestaat noteer dat en vergeet niet
om adequate foto’s te (laten) maken. Een correct
uitgevoerde blefaroplastiek van de bovenoogleden
veroorzaakt geen ptosis van de wenkbrauw, maar het is
moeilijk een cliënt daarvan te overtuigen als adequate
preoperatieve foto’s ontbreken.

8.5

De cornea en tekenen
van ‘dry eye’

Er bestaat geen ‘evidence’ voor de prognostische
waarde van de Schirmertest, de tear Break-Up Time
(tBUT) of de traanosmolariteit m.b.t. de kans op
exposure keratopathie na blefaroplastiek. Er bestaat
evenmin consensus over welke testen al dan niet
standaard verricht zouden moeten worden. Het advies
is echter als volgt: vraag of er klachten bestaan van
droge ogen (zandkorrelgevoel). Indien dit het geval
is, zal nadere diagnostiek moeten worden verricht
(aankleuren cornea met fluoresceïne, tBUT bepaling
en traanproductie volgens Schirmer testen). Informeer
de cliënt dat een lege artis uitgevoerde blefaroplastiek
kan leiden tot al dan niet passagère klachten van ‘droge
ogen’. Wees terughoudend met een blefaroplastiek als
er klachten of verschijnselen van droge ogen bestaan.
Beoordeel ook of er andere afwijkingen zijn, zoals
conjunctivale roodheid, chemosis, een filterblaas,
superior limbic keratitis, pterygium, pinguecula,
corneadystrofie of cornea littekens. Al deze afwijkingen
verhogen waarschijnlijk de kans op postoperatieve
klachten.
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8.6 Het volume van de bovenoogleden

8.7 Aanvullend onderzoek

Beoordeel de hoeveelheid vet in de bovenoogleden
en het al dan niet mogelijk aanwezig zijn van een
traanklierprolaps. Beoordeel of resectie van vet nodig
zal zijn. Beoordeel ook of suspensie van de orbitale lob
van de traanklier mogelijk nodig zal zijn. Beoordeel of er
zwelling van de oogleden is op basis van (angio)oedeem.

Het routinematig verrichten van de Schirmer test is
niet zinvol. Ook aanvullend gezichtsveld onderzoek lijkt
op basis van kosteneffectiviteit overbodig. Aanvullend
oogheelkundig onderzoek wordt uitsluitend gereserveerd
voor cliënten met specifieke oogheelkundige klachten.

PREOPERATIEVE MAATREGELEN

9

Voordat de behandeling kan plaatsvinden dient een aantal stappen te worden doorlopen.

9.1

Voorbereiding

	
De cliënt dient duidelijk te worden ingelicht over het te verwachten resultaat, de procedures zelf, de nazorg
en de mogelijke complicaties

	
Het staken of vervangen van medicijnen (altijd in overleg met voorschrijvend arts)
	
Het geven van profylactisch antibiotica indien verhoogde kans op wondinfectie bestaat
	
Het advies om het roken te staken om de wondgenezing te bevorderen
	
De cliënt dient gewezen te worden op tijdelijk gezichtsveldbeperking na de ingreep, zodat deze zo nodig passende
maatregelen kan treffen in de postoperatieve periode

	
De cliënt dient erop gewezen te worden op het tijdstip van de ingreep geen make-up te dragen
	
De cliënt dient een informed consent te ondertekenen voorafgaand aan de behandeling
	
De cosmetisch arts zorgt voor goede preoperatieve foto’s
	
Gebruik adequate preventiemaatregelen om infectie te voorkomen.

9.2 Anesthesie
De ingreep wordt bij voorkeur onder lokale anesthesie
uitgevoerd. Eventueel kan er sedatie plaatsvinden.
Er dient gebruik gemaakt te worden van een lokaal
anestheticum in combinatie met epinefrine / adrenaline
(bijv. lidocaïne 2% epinefrine 1:100000 of xylocaïne).
Het lokaal anestheticum kan gebufferd worden met
natriumbicarbonaat om het comfort van de cliënt te
verbeteren. (verhouding 10:1). Dit geeft aantoonbaar
minder pijn bij de injectie en beïnvloedt de werking
ervan niet. Het lokaal anestheticum dient oppervlakkig, subcutaan, te worden geïnjecteerd, zodat
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hematoomvorming in de musculus orbicularis wordt
voorkomen. De verdoving kan gegeven worden voordat
of nadat het operatiegebied is gedesinfecteerd en de
afdekdoeken zijn geplaatst. De richting van de naald is
zodanig dat de bulbus niet geperforeerd kan worden.

9.3 Steriliteit en afdekken
Na desinfectie van het operatiegebied, wordt het gezicht
rondom afgedekt, om zo goed zicht te hebben op het
gehele aangezicht.

10

OPERATIE

10.1 Algemeen
Er kunnen verschillende technieken worden toegepast.
Deze technieken hebben enkele gemeenschappelijke
kenmerken.
Bij niet Aziatische personen wordt de onderste incisie
in het algemeen in de lid crease (7-11 mm van de
lidrand) gemaakt. De incisie loopt nasaal 1-3 mm lager
(d.w.z. dichter naar de lidrand), en temporaal 0-2 mm
lager. De bovenste incisie kan worden afgetekend
door het huidteveel dat over de onderste incisie
hangt aan te tekenen, of door middel van de ‘pinch’
methode, waarbij één poot van een (anatomisch)
pincet bij de aangetekende onderste incisie wordt
gehouden en vervolgens de huid tussen het pincet
wordt getrokken, zodanig dat het oog niet open gaat.
Deze hoeveelheid wordt aangetekend. Er kunnen ook
andere aftekentechnieken worden gebruikt waarbij het
huidteveel ten opzichte van de aangetekende onderste
incisie wordt beoordeeld. In het algemeen geld dat de
afstand van de bovenrand niet minder dan 10 mm tot
wenkbrauwrand bedraagt.

Sommige operateurs verwijderen bij een blefaroplastiek
alleen huid, andere ook de onderliggende spier (m.
orbicularis). Cosmetisch is het resultaat niet verschillend,
maar pure huidexcisie geeft mogelijk een snellere
wondgenezing.

10.3 Verwijderen van een huidspierlap
Bij het verwijderen van een huidspierlap wordt behalve
de huid ook een deel van de onder de huid liggende
m. orbicularis oculi verwijderd. In het algemeen blijft
bij de wondranden een smalle strip orbicularis achter.
Aangenomen wordt dat verwijderen van een deel van
de orbicularis een zekere ‘debulking’ van het ooglid
oplevert, maar bewijs voor deze aanname ontbreekt.
Wel is het met deze techniek beter mogelijk het orbitale
septum en het onderliggende orbitale vet te cauteren.
Indien ‘debulking’, bipolair cauteren van het orbitale
septum of excisie van orbitaal vet geïndiceerd zijn, is het
daarom aan te bevelen om behalve huid ook een reep
van de m. orbicularis oculi te verwijderen.

De hoeveelheid te verwijderen huid hangt o.a. af van
leeftijd, geslacht en de ingeschatte kans op exposure
keratitis. In het algemeen zullen de incisies lateraal van de
laterale ooghoek doorlopen.

10.4 Het cauteriseren van het
orbitale septum en van het 		

De huid kan gesloten worden met een doorlopende
intracutane hechting (niet-oplosbare monofilament 6.0)
of een transcutane hechting. De huid kan ook worden
geplakt. Dit is afhankelijk van de voorkeur en ervaring van
de cosmetisch arts. Steriele hechtpleisters kunnen over
de wond worden aangebracht en kunnen tevens worden
gebruikt voor fixatie van de doorlopende hechting.
Een lagophthalmus van 2 tot 3 mm is acceptabel
(onvermogen om de oogleden volledig op elkaar te
sluiten) na een goed uitgevoerde ingreep.

Bij een zogenaamde ‘bipolar assisted’ blefaroplastiek
wordt een prolaps van het orbitale vet behandeld door
het orbitale septum bipolair te cauteren. Het komt
daardoor strakker te staan. Lange termijn resultaten
van deze techniek zijn niet bekend. Voordelen van de
bipolaire cautertechniek zijn dat het septum orbitale niet
geopend behoeft te worden en dat er geen vet behoeft
te worden verwijderd. Het reduceert de operatieduur
t.o.v. vetexcisie na openen van het orbitale septum en
de kans op bloedingscomplicaties. Een nadeel is dat er
geen data zijn wat betreft de recidieffrequentie. Op dit
moment raden we aan deze techniek toe te passen bij
een relatief geringe globale of focale prolaps van het
orbitale vet.

10.2 Verwijderen van een huidlap

onderliggende orbitale vet

Het excideren van een huid(spier)lap kan worden gedaan
met het mes of met een monopolair diathermie-systeem
(bijvoorbeeld een Colorado naald). Andere technieken
blijven hier onbesproken, omdat zij geen evidente
voordelen bieden. Om schroeiranden te voorkomen
moet het systeem op een zo laag mogelijk stand worden
gezet en de huid vooraf nat gemaakt worden.
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10.5 Verwijderen van orbitaal vet
Bij duidelijke vetprolapsen is het advies om prolaberend
vet te verwijderen. Bij een uitsluitend nasale prolaps kan
dit door alleen nasaal het orbitale septum te openen
en het vet onder geringe druk op de bulbus te laten
prolaberen. In het algemeen wordt geadviseerd een
klem op het prolaberende vet te plaatsen, het vet boven
de klem af te knippen, de stomp te cauteren en dan de
klem te verwijderen. Een nadeel is dat het plaatsen van
de klem vaak gevoelig is. Een alternatief is om het vet
zonder plaatsing van een klem te verwijderen met een
schaar, waarbij de stomp met een pincet gefixeerd wordt
en voorafgaand aan knippen geïnspecteerd wordt of zich
vaten in het vet bevinden. Indien dat het geval is, dan
worden die vaten gecauterd voordat het vet verwijderd
wordt. Met de monopolaire diathermienaald kan het vet
eenvoudig worden afgesneden.
Bij een globale vetprolaps kan het orbitale septum over
de gehele lengte worden geopend waarna zowel nasaal
en mediaal orbitaal vet kunnen worden verwijderd.
Aanbevolen wordt om van de centrale vetkwab alleen
dat deel te verwijderen dat prolabeert nadat het septum
geopend is. Dit voorkomt een cosmetisch storende
postoperatieve diepe sulcus superior.

10.6 Suspensie van de traanklier
Luxatie van de orbitale lob van de traanklier komt weinig
frequent voor. Soms is de prolaps al vast te stellen bij
klinisch onderzoek, in andere gevallen blijkt pas
peroperatief dat de traanklier prolabeert. In beide
gevallen kan suspensie verricht worden door de
traanklier met een hechting te fixeren aan het periost
van de binnenzijde van de orbitarand.

10.7

Correctie van temporale
temporale wenkbrauw ptosis
via de dermatochalasis incisie

Bij een geringe temporale ptosis van de wenkbrauw kan
getracht worden deze te corrigeren via de blefaroplastiek
incisie. Er wordt dan een (matras)hechting geplaatst
tussen de diepe lagen van de huid / m. orbicularis oculi
en het periostium. Hiermee kunnen echter slechts
geringe afwijkingen worden gecorrigeerd.

	
Lichte compressie en koelen van het operatiegebied
eerste 24-48 uur (koelbril) kan worden toegepast,
ofschoon studies naar het nut hiervan ontbreken.
Cave: reboundbloeding na afnemen koelbril.
	
Voorkomen van drukverhogende activiteiten of
Valsalva manoeuvres gedurende de eerste postoperatieve week (niet bukken, niet sporten, geen zware
lichamelijke inspanning, geen vliegreis, etc.) gedurende de eerste 1-2 weken na de ingreep.
	
Het dragen van een zonnebril gedurende enkele dagen wordt aangeraden om knijpen van de oogleden
te voorkomen.
	
Cliënt dient direct contact op te nemen met de kliniek
wanneer er koorts is, een bloeding ontstaat, een druk
achter de oogbol te voelen is, er een toenemende
zwelling is, visusdaling is, of wanneer er pijnklachten
ontstaan.
	
Cliënt informeren over mogelijke ongemakken als
gevolg van de behandeling.
	
Nadat eventuele resten bloed van de insteekopeningen verwijderd zijn en er geen actief bloedende
plekjes zijn, kan de cliënt naar huis.
	
Het gebruik van koeling op het behandelde gebied
kan geadviseerd worden om zwelling tegen te gaan.
	
Plan een eventuele controle afspraak of een vervolg
behandelingsafspraak.
	
Wijs de cliënt op de 24-uurs bereikbaarheid van
de kliniek/praktijk in geval van ongerustheid
of complicaties.
	
Indien er een complicatie optreedt, registreer die
dan in de online VREST Complicatieregistratie.
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BEHANDELRUIMTE

De ruimte waar een blefaroplastiek wordt uitgevoerd,
dient te voldoen aan de richtlijnen die gelden voor
minder risicovolle medische behandelingen.
De NVCG heeft voor deze categorie medische behandelingen richtlijnen opgesteld in de “Veldnorm
minimum vereisten voor de faciliteit en omstandigheden voor cosmetisch artsen”.
Bij het uitvoeren van een blefaroplastiek-behandeling
dient de behandelend arts zich ervan te vergewissen
dat de ruimte aan de gestelde eisen voldoet en dat de
overige omstandigheden conform de richtlijnen van
de veldnorm zijn ingericht.
Voor meer informatie over de algemene bepalingen,
de minimale vereisten voor de behandelruimte,
hygiëne protocollen en richtlijnen voor noodsituaties,
wordt verwezen naar de veldnorm op de website
van de NVCG.

12

HET NORMALE HERSTELPROCES

Na de operatie hebben sommige patiënten moeilijkheden de ogen volledig te sluiten bij het slapen
(lagophthalmus). Dit herstelt normaal gesproken binnen
een week. Anderhalf tot drie maanden na de ingreep
zijn de littekens vrijwel onzichtbaar. Oogleden zijn
zeer gevoelig voor de effecten van zwaartekracht en
vochtophoping. Het is daarom belangrijk dat de eerste
week na de ingreep druk op de ogen vermeden wordt.
Tijdens het slapen kan een extra kussen gebruikt worden
zodat het hoofd wat hoger ligt, waardoor extra zwelling
wordt voorkomen.
Na vijf tot zeven dagen komt de patiënt op controle.
Indien de wondjes goed genezen zijn, worden de
hechtingen uit de oogleden gehaald.
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Complicaties kunnen worden onderverdeeld in frequent optredende bijwerkingen:
	Regelmatig optredende complicaties
	Zelden tot sporadisch optredende complicaties
	Zelden ernstige complicatie.

De onder 13.1 en 13.2 genoemde complicaties en neveneffecten kunnen door de cosmetisch arts
worden behandeld.
De onder 13.3 genoemde complicaties zullen veelal door de cosmetisch arts behandeld kunnen al dan niet
na overleg met een collega specialist.
De onder 13.4 genoemde complicatie zal specialistische behandeling, al of niet met ziekenhuisopname,
behoeven.

13.1 Frequent optredende bijwerkingen (>10%)
Beperkt hematoom / blauwe verkleuring, vermoeidheid op de dag van en na de ingreep, pijn in het behandelde gebied.
Oedeem vorming is inherent aan de ingreep, en komt altijd in meer of mindere mate voor na de ingreep.

13.2 Regelmatig optredende complicaties (1-10%)
Erytheem, verergering van preoperatief bestaande subjectieve of objectieve klachten van droge ogen, milia.

13.3 Zelden optredende complicaties (<1%)
Infectie, wonddehiscentie, hematoom, tijdelijk verlies van sensibiliteit van huid en cornea, ecchymosen,
hypertrofisch litteken of keloïd, littekencontractuur, seroom, asymmetrie, schade oog(lid)musculatuur,
lagophthalmus, epiphora, keratoconjunctivitis sicca, allergische reacties op medicamenten en verbandmiddelen,
tijdelijke ophthalmoplegie, oculocardiale reflex (n.trigeminus-n.vagus verbinding; bradycardie / dysritmie t.g.v.
verhoogde druk oogbol of tractie extra oculaire spieren / fatpad).

13.4 Zeer zeldzame complicatie
Visusverlies door retrobulbaire bloeding of ischemische posterieure opticus neuropathie (0,04 %).
Deze ernstigste complicatie kan leiden tot blindheid (0,0025%) en kan nog tot ruim een week na de ingreep optreden.
Controle op visus en oogmotoriek moet direct postoperatief worden verricht. Om de visus te kunnen blijven
beoordelen is het onwenselijk om een occlusief verband te gebruiken.
Tijdelijke postoperatieve nacontrole is wenselijk. Bij ernstige pijn of visusdaling dient de cliënt zo snel mogelijk
te worden beoordeeld. Let op mogelijke vasovagale reacties pre-, per- en postoperatief.
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MEDISCH DOSSIER

Het medisch dossier bevat de volgende onderdelen:

1

Preoperatieve inventarisatie; anamnese, medische voorgeschiedenis, medicatie, lichamelijk onderzoek

2

Pre- en postoperatieve fotodocumentatie

3

Preoperatieve maatregelen

4 Informed consent
5

Sign in /sign out

6	
Operatieverslag; hoeveelheid gebruikte medicatie/ anestheticum tijdens ingreep, operatietechniek, coagulatie,
hechttechniek, wondzorg

7

Directe postoperatieve maatregelen

8

Eventuele toepassing additionele behandeling

9 Complicaties tijdens en na de ingreep
10 Meegegeven informatiefolder met leefregels/adviezen voor cliënt na de ingreep
11 Meegegeven ontslagbrief.
Een belangrijke deel van het werk is documentatie op een gestandaardiseerde manier:

Juiste documentatie bij medische problemen of klachten van de cliënt
Verzamelen van aanvullende gegevens na toestemming cliënt
	Fotodocumentatie is een belangrijk onderdeel van het medisch dossier, zodat vergelijking van het resultaat
		mogelijk is. Om die reden wordt geadviseerd om voorafgaand aan de ingreep foto’s te maken met open
		 en gesloten ogen waarbij de wimpers goed zichtbaar zijn.
Om de foto’s goed te kunnen vergelijken is het van belang een consistente lichtbron te gebruiken, foto’s vanuit
standaard hoeken tegen een neutrale achtergrond te nemen met een vaste camerasetting bij elke foto, waarbij reflectie
wordt voorkomen.

15

RECLAME

Reclame kan gemaakt worden volgens de Code medische Cosmetische Behandelingen uitgevoerd door Artsen (CCBA).
De volgende uitgangspunten zijn daarbij belangrijk:

Geen gefotoshopte foto’s tonen op websites
Geen onzinnige en/of niet wetenschappelijke termen met betrekking tot methoden en technieken
		

voor marketingdoeleinden
Geen onduidelijke en misleidende informatie over werkervaring en hoeveelheid gedane blefaroplastieken.
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ADVERTENTIE

ÖDermaClinic

Ben jij één van de cosmetisch
artsen die DermaClinic laat
groeien?
Kwaliteit
Ik ben op zoek naar bevlogen cosmetisch artsen die
hoge kwaliteit nastreven. Specialisten die het
mooiste resultaat voor hun cliënt altijd voorop
stellen. Ons vak draait erom mensen er zo uit te laten
zien als ze zich voelen. Het mooiste compliment dat
wij als cosmetisch artsen kunnen krijgen, is dat
mensen zeggen: "Dit ben ik, dit uiterlijk past bij mij."
Ambitie
De cosmetisch artsen die ik zoek zijn ambitieus,
loyaal en ondernemend. Je bent welkom op zzp-basis
of met een dienstverband. Je krijgt de kans om een
leidinggevende rol in te vullen binnen één of
meerdere klinieken. Commercieel inzicht en
klantgevoel maken een kliniek succesvol, en
daarmee jou. En wij coachen jou om dat succes te
realiseren.
Landelijke kwaliteitsketen
DermaClinic staat aan het begin van een landelijke
opschaling als kwaliteitsketen van cosmetische
klinieken. Afgelopen jaar hebben we vijf nieuwe
vestigingen geopend en verdere opschaling is
gepland. Hiermee wordt een grote droom van mij
verwezenlijkt: een landelijke kwaliteitsketen waarmee
we kwalitatief hoogwaardige cosmetische ingrepen
voor iedereen bereikbaar maken. En dat biedt jou
volop kansen om professioneel te groeien.
Bouwen aan ambitie
Ben jij de cosmetisch arts die de leiding neemt over
het team in één of meerdere vestigingen van
DermaClinic? Ben jij bevlogen, flexibel, ambitieus,
ondernemend en streef je hoge kwaliteit na?
Beschik je daarnaast over minimaal één jaar
klinische ervaring en klopt jouw hart voor
cosmetische geneeskunde?

Op onze website kan je meer lezen over de functie en ons aanbod: www.dermaclinic.nl

INJECTABLES
Door Ludy Holst, cosmetisch arts

1
HUIDVERBETERENDE INJECTABLES
MET HYALURONZUUR
Het is vaak lastig uit te leggen aan cliënten
dat hyaluronzuren die gebruikt worden voor het
verbeteren van de huidstructuur geen fillers zijn.
Ook leeft het idee dat dit soort behandelingen
maar een effect van enkele maanden heeft.
Kortom, huidverbeterende hyaluronzuurinjecties
zijn nog behoorlijk ondergewaardeerd.

In deze editie van Cg-Magazine wil ik het hebben over
Restylane® SkinboostersTM. Daar werk ik al zo’n 15 jaar mee
en dat was precies de tijd dat het eerste niet permanente en
dus volledig biologisch afbreekbare hyaluronzuur op de
markt kwam. Ik ben zeer tevreden over de resultaten.
Met Restylane Skinboosters zijn meer dan 5,5 miljoen
patiënten behandeld wereldwijd.12
In een volgende editie zal ik ook nog andere huidverbeterende injectables onder de aandacht brengen,
zoals Profhilo en Sunekos. Hierbij wil ik wel benadrukken
dat het mijn persoonlijke keuze betreft en geen
volledige lijst van injectables die puur op
huidverbetering werken. >
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WAT IS EEN RESTYLANE SKINBOOSTERS ?

9

Het is een gestabiliseerd hyaluronzuur, bedoeld voor
huidverbetering. Er zijn 2 variaties. Restylane® VitalTM
20ml/mg Hyaluronzuur en Restylane® Vital LightTM
12ml/mg Hyaluronzuur, waarbij de laatste meer voor
de jongere huid wordt geadviseerd. Beide soorten
bevatten lidocaïne. Elke verpakking bevat 1 ml en
3 keer een 30G naaldje.
WIJZE VAN TOEDIENING4 :
Restylane Skinboosters kunnen zowel met naald als met
canule toegediend worden. Met de naald wordt het product
via micro-injecties middermaal geïnjecteerd.4
Bij gebruik van het ingenieuze SmartClickTM systeem13 van
de Restylane Skinboosters loop je minder risico op overdosering per microinjectie, dus zal je minder risico hebben
een bobbeltje achter te laten in de huid, want de hoeveelheid
hyaluronzuur wordt dan perfect gedoseerd.

FREQUENTIE VAN BEHANDELEN4:
Het behandelplan bestaat uit twee tot drie opstartbehandelingen4 die twee tot vier weken na elkaar worden uitgevoerd,
waarna er iedere 6 maanden een onderhoudsbehandeling
plaatsvindt voor een optimaal resultaat.

A

HERSTELTIJD4 :
De patiënt kan een aantal dagen last hebben van lichte
roodheid, zwelling of enigszins blauwe plekken in
het behandelde gebied.

INDICATIES6 :
Deze injectable is ontwikkeld om de huid geleidelijk en langdurig te hydrateren5 en de kwaliteit van de huid te verbeteren5.
Eigenlijk geschikt voor hetzelfde type lijntjes dat je met een
laser zou kunnen bewerken maar door een laserbehandeling
krijgt de huid vaak geen betere hydratatie.
Restylane Vital (Light) is geschikt voor gezicht, hals, handen
en decolleté 1. Het verbetert de hydratatie, elasticiteit en
stevigheid van de huid, en geeft een glow aan het behandelde gebied5. Het maakt de huid ook gladder, minder ruw,
dus vermindert ook de tekenen van fotoaging8.
Indicaties6 zijn een droge huid, een doffe huid, littekens van
acne, hele fijne rimpeltjes eerder ‘droogte’ lijntjes te noemen,
zoals perioraal (voor rokerslijntjes)of bij de kraaienpootjes.

LONGEVITY4 :
Waar mesotherapie vaak alleen het ‘prik’-effect laat zien en
het resultaat dus weer snel verdwijnt nadat de eerste
zwelling als gevolg van het prikken is weggetrokken, laat
Restylane Skinbooster meteen een behoorlijk resultaat
achter dat tot 12 maanden4 aanhoudt.
Pas op met de hoeveelheid te injecteren product in verband
met teveel zwelling, dat is met name onhandig op de bovenlip.
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ZICHTBARE
RESULTATEN MET
RESTYLANE
SKINBOOSTERS
VOOR en NA

de behandeling met
'Restylane Skinboosters
Vital Licodaïne':
A en B
C en D

VOOR en NA

de behandeling met
'Restylane Skinboosters
Vital Light Licodaïne':
E en F

B
WETENSCHAPPELIJKE
REFERENTIES

E

1 SMPC Restylane® SkinboosterTM
2 Dierickx C. IMCAS Poster 2015.
3 Gubanova EI et al. Esteticheskaya Meditsina (Aesthetic Medicine).
2010; 1: 94-98.

4 Gubanova EI et al. J Drugs Dermatol. 2015; 14: 288-298.
5 Gubanova EI et al. IMCAS Poster. 2015.
6 Kerscher M et al. Dermatol Surg. 2008; 34: 720-726.
7 Streker M et al. J Drugs Dermatol. 2013; 12: 990-994. 8.
Williams S et al. J Cosmet Dermatol. 2009; 9: 216-225.

8 Distante F et al. Dermatol Surg 2009;35(S1):389–93.
9 Kerscher M et al.Stabilized hyaluronic acid-based gel of non-animal
origin for rejuvenation of the face, hands and décolletage using an
injector device. Poster presented at International Master Course
on Aging Skin (IMCAS), Paris, January 2010.
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FILLERS
Door Desirée van den Berg, arts

HAARFILLERS
HAARUITVAL?
WAT HEBBEN WIJ DAAR ALS COSMETISCH ARTS MEE TE MAKEN?
Veel meer dan je denkt, en niet alleen bij mannen.
Haren zijn namelijk erg belangrijk voor de juiste balans in het gezicht.
Haaruitval (alopecie) is een progressieve aandoening die zowel mannen als
vrouwen treft. Androgenetische alopecie (AGA) is de meest voorkomende
oorzaak van haaruitval. Het treft 30% van de mannen boven de 30 jaar
(en 50% boven de 50 jaar), maar anders dan je wellicht zou verwachten,
krijgt ook meer dan 40% van de vrouwen hiermee te maken 1,2 .
Haaruitval kan een aanzienlijke psychologische impact hebben 3-6,
een effectieve behandeling ervan is dus zeer welkom!

PRESENTATIE
De presentatie bij mannen verschilt van die van vrouwen:
Bij mannen begint de kaalheid bij de slapen en op de kruin en gaat meestal door tot er alleen een
rand haar op het achterhoofd overblijft. Bij vrouwen blijven de haargrenzen intact maar kan je een dunnere
haarinplant zien, vaak dominant op de middellijn van het hoofd. Ook zie je bij vrouwen dat je meer
hoofdhuid door de haren heen kan zien.
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HAARGROEI CYCLUS
De haarcyclus bestaat uit 3 fasen namelijk (zie afb-1):
Anagene (haargroei) fase: Circa 85% van alle haren bevinden zich in de anagene fase. Dit duurt circa 3 - 5 jaar.
Catagene (overgang) fase: De fase waarin de haargroei vertraagd en tenslotte stilstaat. Duurt circa twee weken
en dit betreft circa 1% van de haren.
	
Telogene (rust) fase: Haarproductie is absent. Tot circa 15% van de haren kan zich in deze fase bevinden
en het kan drie maanden duren.
Na de telogene fase begint de haarfollikel weer met een anagene fase. Zo kan ieder haarzakje zo'n 20 keer
een nieuwe haar maken.

Afb-1

BEHANDELINGEN
1.

Haartransplantatie

2.

Medicinaal

3.

Verbeteren doorbloeding

Haartransplantatie is kortweg het verplaatsen van bestaande haarzakjes en haren naar de kalende hoofdhuid.
Die haren en haarzakjes komen van de achterzijde van het
hoofd (de haarkrans). Deze haarzakjes zijn zeer geschikt
voor transplantatie naar kalende delen van de hoofdhuid
omdat zij zelden vroegtijdig afsterven. Er zijn grofweg
twee methoden, de FUT haartransplantatie en de FUEhaartransplantatie.
Alopecia androgenetica wordt veroorzaakt door de
gevoeligheid van de haarzakjes voor het hormoon
dihydroxy-testosteron (DHT) en de meest gangbare
behandelingen zijn anti-androgene therapieën zoals
finasteride en spironolacton. Daarnaast wordt het vaatverwijdende middel minoxidil toegepast, met al zijn
potentiële reproductieve bijwerkingen. 7
Minoxidil 2% is zelfs het enige FDA goedgekeurde
geneesmiddel voor de behandeling van haarverlies
bij vrouwen, terwijl dit nagenoeg
niet te integreren valt in
het dagelijkse leven;

1. vanwege vette ongestijlde haren (2x per dag met een
soort olie behandelen) en 2. de groei van gezichtshaar
wordt bevorderd. 8,9
Een behandeling van PRP (Platelet Rich Plasma) verbetert de doorbloeding van de haarzakjes en stimuleert
het natuurlijke haargroeiproces d.m.v. verschillende
groeifactoren. 10
Naarmate de complexiteit van de follikelbiologie aan
het licht komt, blijkt echter dat haarverlies niet het resultaat is van één enkele oorzaak maar het gevolg is van een
opeenstapeling van meerdere factoren. Dit zijn intrinsieke
en extrinsieke factoren, waaronder genetica, hormonale
fluctuaties, voeding, oxidatieve schade en veroudering,
evenals omgevingsfactoren (bijv. ultraviolet licht en vervuilende stoffen) en mediatoren van psycho-emotionele
stress (bijv. cortisol). 11-17
Binnen de wetenschap ontstaat er steeds meer een trend
richting de epigenetica waarbij de invloed van buitenaf
op de genetica en de genexpressie bestudeerd wordt.
Want zou het niet mooi zijn als er een behandeling bestaat
die de genen en eiwitten die bij haarverlies betrokken zijn,
uit kan zetten, en de expressie van genen
en eiwitten die essentieel
zijn voor haargroei,
aan kan zetten?
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DR.CYJ HAARFILLER
Een van de nieuwe spelers op de markt is DR.CYJ haarfiller
welke bestaat uit een peptidenformule van 7 biopeptiden
die zou werken op verschillende componenten van de
haarfollikel. Biopeptiden (synthetische, natuur identieke
peptiden) beogen groeifactoren te reguleren die door de
cellen van de huidpapillen worden afgescheiden naar de
extracellulaire matrix. De groeifactoren zouden zorgen voor
de activering óf uitschakeling van genen van embryonale
stamcellen en het (her)structureren van verschillende
elementen van de haarfollikel. Zij trachten genen die
verantwoordelijk zijn voor de vorming van nieuwe cellen
en proteïnen te activeren en de signaalroutes die haaruitval
veroorzaken af te remmen, waardoor de haargroeicyclus
wordt geactiveerd en het haaruitvalproces wordt geremd.
Zie afb-2.
De peptiden laten in verschillende in-vitro testen zien dat
ze weer een andere activatie of remming kunnen geven
door het binden aan verschillende receptoren in de cellen
van de haarfollikel:
Decapeptide-28: Dit peptide werkt in op de signaal
routes van proteïnen in de pluripotente stamcellen van de
folliculaire matrix en zou daarmee de haargroeicyclus weer
op gang brengen.
Decapeptide-18: Dit peptide werkt in op de signaalroute van proteïnen die verantwoordelijk zijn voor het
activeren van de haarcellen in de huidpapillen. Dit zou
moeten leiden tot de vorming van ß-catenine en het
shh-signaal waarmee de haargroei weer gestimuleerd
kan worden en het de anagene haargroeifase verlengt.

Oligopeptide-54: Dit peptide beoogt het haarverliesproces af te remmen door de downregulatie van DKK-1,
BMP4 en TGFß-1 signaal. Het remt de genen af die
verantwoordelijk zijn voor androgene haaruitval door
de uiting van DHT te blokkeren. Deze peptide werkt op
folliculaire melanogenese doordat het de activering en
verschuiving van de melanocyten onderhoudt.
Oligopeptide-71: Dit peptide verlaagt de IkB-factor,
een remmende component van haargroei en het daaropvolgend haarverlies, waardoor de genetische uiting van
de haarcyclus zou worden geactiveerd. Daarnaast heeft
het een interactie met specifieke receptoren van het
celmembraan die betrokken zijn bij het afweermechanisme op prikkels zoals stress en antigenen.
Octapeptide-11: Dit peptide zorgt voor de vorming
van nieuwe bloedvaten. Daarnaast activeert het de
microcapillairen die de haarfollikel voeden en de
doorbloeding in het behandelde gebied. Het lijkt de
DHT-expressie en apoptose in haarcellen af te remmen
dat veroorzaakt wordt door oxidatieve stress en teveel
aan vrije radicalen bij blootstelling aan UV en stress.
Decapeptide-10 & Octapeptide-2: Deze peptiden
activeren de stofwisseling van de haarcellen. Daarnaast
werken ze op componenten die belangrijk zijn voor
de vernieuwing van de haarschacht (keratinevezels en
fibronectine). Ook zouden ze de groeifactoren activeren
die verantwoordelijk zijn voor de vermenigvuldiging en
verplaatsing van de haarcellen om de haarschacht te
vormen. Dit werkt op de kern van de haarschacht, wat
zou zorgen voor een dichtere en sterkere haarschacht.

Afb-2

MECHANISME DR.CYJ HAIR FILLER
Decapeptide-18

Zonnestraling

(CG-WINT)

Decapeptide-28

Decapeptide-10

Activering van het
haargroeisignaal

Activering van het haargroeisignaal

Decapeptide-11

BMP4

WINT

(CG-seperin)

KGF

Octapeptide-2

Frizzled

LRP

BMPR1b

Dsh

1a

Bax

P

APC

GS3β

β-Catenin

Apoptosis

TAK1

Axin

β-Catenin Lef-1/Tcf

NLK

p38
C-Jun

• Angiogenese
• Activering van cellulair
metabolisme
• Remming van DHT
• Migratie van keratinocyten
• Anti-apoptosis
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Haaruitval

DKK-1

Cy

tos

IkB

Kinase (s)

P u u
u
u
u
IkB
NFkB

Degradatie IkB

NFkB

Revitalisatie van de
hoofdhuid
• Haarstemcel proliferatie en differentiatie
• Proliferatie keratinocyten
• Verlenging van de anagene fase
• Fibrogenese
• Antihaaruitval (Down-regulatie DKK-1)
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Haargroei
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TRAF2
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P
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XIAP
AKt

BCL-2
AKt

(CG-Nokkin)

P

PI3K

(CG-Edrin)

Oligopeptide-54

EDA

UV,

Oligopeptide-71

Geblokkeerd door

BMPR

(Prohairin-β4)

ess
Str

DHT

BMP4

(CG-Rehairin)

(CG-Keramin2)

Ce

lk

Remming van
haarverlies
• Remming van DHT
• Antihaaruitval
• Activatie van haarfollikels
• Immuunrespons
• Melanogenese
• Degradatie IkB

er

n

Daarnaast bevat de haarfiller
hyaluronzuur, waarvan we
weten dat het zorgt voor
hydratatie en elasticiteit van
de extracellulaire matrix en
de folliculaire fibroblasten.
Het betreft een intradermale
injectiebehandeling welke
aanbevolen wordt om in
vier sessies uit te voeren
met tussenpozen van
vijftien dagen tussen elke
sessie. Na afloop van de
standaard behandeling
van vier sessies (na 60
dagen) kan de behandeling
eventueel worden voortgezet met een maandelijkse
onderhoudssessie gedurende
vier maanden.
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DE WETENSCHAP AAN HET WOORD
Door dr. Anke Hoogers-Leufkens, MD, PhD

Delayed-Onset Nodules to Differentially Crosslinked Hyaluronic Acids:
Comparative Incidence and Risk Assessment. Sadeghpour M. et al, Dermatol Surg. 2019 Aug;45(8):1085-1094.

Hoe zit het nu met
Vycross-crosslinking
en het ontstaan van
late noduli?
Juvéderm® (Allergan) heeft een uitgebreide lijn van hyaluronzuurfillers. Gels worden
geproduceerd middels hyalacross- (Ultra en Ultra plus) of vycross-technologie (Volbella,
Voluma, Volift, Volux). Bij de hyalacross-techniek wordt hyaluronzuur met een hoog moleculair
gewicht gebruikt bij het proces van crosslinking. Bij de vycrosstechnologie wordt zowel
hyaluronzuur met een hoog moleculair gewicht als hyaluronzuur met een laag moleculair
gewicht gebruikt. In diverse studies is aangetoond dat hyaluronzuur met een hoog moleculair
gewicht primair zorgt voor een anti-inflammatoir effect, terwijl hyaluronzuur met een
laag molecuulgewicht het immuunsysteem juist kan activeren. 1-4
Verondersteld wordt dat de incidentie van non-infectieuze, late-onset immuungemedieerde
noduli laag is. Deze ligt tussen de 0% en 0,05%.5,6 Bij diverse studies is gebleken dat de
incidentie van late-onset, non-infectieuze, non-biofilm-gemedieerde noduli hoger is
bij de Vycross-lijn van Juvéderm®. 7 ,8
In 2019 werd Juvéderm® Volux geïntroduceerd. Dit is ook een Vycross-gelinkte
hyaluronzuurfiller speciaal ontworpen voor de kin en kaaklijn. Een recente studie
van Allergan met een follow-up van 18 maanden toonde geen noduli. 9
Moeten we deze uitkomst wantrouwen met het oog op eerdere data?
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Delayed-Onset Nodules to Differentially Crosslinked
Hyaluronic Acids: Comparative Incidence and
Risk Assessment

HYALURONZUUR

DE PUBLICATIE

Hyaluronzuur is een polysacharide dat van nature
aanwezig is in de huid. De huidige generatie
hyaluronzuur fillers worden bereid uit fermentatie
van de Streptococcus equi. Bij de be-reiding wordt
crosslinking toegepast om hyaluronzuurketens aan
elkaar binden, waardoor een polymeer netwerk
gevormd en de afbraak wordt vertraagd.

Ik wil hier een recent gepubliceerde studie
bespreken waarbij retrospectief de incidentie
van late-onset noduli na alle behandelingen
met Juvéderm® Volbella, Volift en Voluma
werden beoordeeld binnen enkele Amerikaanse klinieken.

NODULI
Noduli zijn onder te verdelen in vroeg optredende
noduli en laat optredende noduli. Vroeg optredende
noduli kunnen veroorzaakt worden door phoping van
fillermateriaal, door infectie of door hypersensitiviteit.
Late-onset noduli zijn onder te verdelen in noduli
door een granulomateuze ontstekingsreactie en
noduli op basis van infectie, die soms ver van de
oorspronkelijke injectieplaats te vinden zijn.
De etiologie van late onset noduli staat nog ter
discussie, waarbij er gedacht wordt dat er óf sprake
is van een auto-immuun respons op filler materiaal,
danwel van een laaggradig infectieus proces ter
plaatste van de filler (biofilm).

De beoordeelde behandelingen hadden
plaatsgevonden van januari 2017 tot en
met december 2017. Gegevens als leeftijd
en geslacht werden retrospectief verzameld.
Op basis van statusonderzoek werd gekeken
bij welke cliënten noduli opgetreden waren
en werden telefonisch verdere gegevens als
inflammatoire triggers of een voorgeschiedenis
van autoimmuunziekten verzameld.
Ter vergelijking werd ook de incidentie van
noduli bij een niet vycross-gelinkte filler (Restylane
Silk) berekend in dezelfde periode bij dezelfde
klinieken. De auteurs rapporteerden geen
conflict of interest te hebben. >
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EXPERTS AAN HET WOORD

In totaal waren er bij 1029 patienten 1250 behandelingen uitgevoerd met Juvéderm® Volbella,
Juvéderm® Volift en Juvéderm® Voluma bij de
klinieken. In deze groep werd er bij iets minder dan
de helft (48%) van de cliënten Juvéderm® Volbella
gebruikt. In de onderzochte periode werden bij 5
cliënten noduli gediagnosticeerd, allen in de Volbellagroep. De incidentie kwam hiermee op 1,0% per client
en 0,8% per spuit voor Juvéderm® Volbella. In de groep
van Volift en Voluma werden geen noduli gezien.
In de controlegroep werd een incidentie van late-onset
noduli van 0,25% per client en 0,22% per spuit gezien.
Gemiddeld werden de noduli 35,8 weken na de eerste
behandeling en 16,2 weken na de laatste behandeling
gezien. Allen waren perioraal gelokaliseerd. 1 van de
5 cliënten had een tandartsbezoek gerapporteerd (3
weken na de behandeling, 5 weken voor het ontstaan
van de noduli). Bij de andere cliënten was er geen
sprake van een inflammatoire stimulus. De noduli
werden behandeld met intralesionaal hyaluronidase
zonder effect. Multipele behandelingen met intralesionaal hyaluronidase en triamcinolon 2-5mg/ml
zorgden wel voor het volledig of bijna volledig verdwijnen van de nodus.
Ter vergelijking hebben de auteurs 10 eerdere
studies naar late-onset noduli gereviewd. Hierbij
bleek een incidentie van late-onset noduli van 4,2%
bij Juvéderm® Volbella, 0,8% van Juvéderm® Volift
en 0,7-0,98% voor Juvéderm® Volume. Bij andere
hyaluronzuurfillers bleek dit bij alle gereviewde
studies 0% te zijn.
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Allergan zelf was niet in de gelegenheid om een officiële
reactie geven. De medisch directeur Benelux was zo
vriendelijk om mij van (deels) aanvullende literatuur
voorzien ten aanzien van mijn onderzoeksvraag.
Bij een aantal trials (door Allergan gesponsord) werden
geen (late) noduli gezien of slechts een milde verhoogde incidentie van 0,7% bij Juvéderm® Volbella.
Hyaluronzuur met een laagmoleculair gewicht is geen
vast gedefinieerde term. Het molecuulgewicht waarvan
eerder bij in vitro studies8 aan is getoond (en ook weer
weerlegd 1 ) dat het het immuunsysteem kan activeren
(10–500 kDa) is lager dan het molecuulgewicht van
de laag moleculaire hyaluronzuurmoleculen zoals
gebruikt in de vycross-technologie.
Voor aanvullende informatie sprak ik met drs. Frodo
Gaymans, “key opinion leader” en trainer voor Allergan.
Hij legt uit dat Juvéderm® Vycross een hoge viscositeit
en elasticiteit heeft en daardoor beter op zijn plaats
blijft zitten dan bijvoorbeeld Restylane® Silk.
Een eventuele immunologische reactie zal gemakkelijker
optreden als de filler beter op haar plek blijft zitten.
De hogere incidentie van noduli bij Juvéderm® Volbella,
zoals beschreven in het tweede artikel, kan volgens
drs. Gaymans goed verklaard worden door de meer
oppervlakkerige plaatsing van Juvéderm® Volbella
vergeleken met de andere Vycross producten. Oppervlakkig is er namelijk veel meer immuun activiteit
waardoor de kans op noduli groter is.
In zijn praktijk ziet hij vrijwel geen problemen met
noduli en onderstreept de noodzaak van strikt hygiënisch werken. Indien je minder hygiënisch werkt kan
er een bacteriële biofilm ontstaan die vervolgens een
immunologische cascade triggert waardoor (latere)
noduli kunnen ontstaan. Ook hiermee kun je goed
uitleggen dat er in deze studie juist noduli optreden
bij Juvéderm® Volbella. Juvéderm® Volbella wordt
voornamelijk veel gebruikt in de mondregio, toch
een gebied met relatief veel bacteriën.

CONCLUSIE
Het ontstaan van late-onset non-inflammatoire noduli is
een zeldzame complicatie na gebruik van hyaluronzuur
fillers. Bij diverse studies is gebleken dat de incidentie van
deze noduli hoger is bij de Vycross-lijn van Juvéderm®.
Deze recente studie toont deze verhoging alleen aan
bij Juvéderm® Volbella. Als etiologie dragen de auteurs
twee hypothesen aan. Ten eerste de sterkere immunogene eigenschappen van hyaluronzuur met een laag
molecuulgewicht, echter, de ‘laag moleculair gewicht
hyaluronzuurketens’ van de Vycross-technologie vallen
niet binnen het molecuulgewicht waarvoor dit eerder
aan is getoond. Ten tweede noemen ze dat de lagere
concentratie en viscositeit van hyaluronzuur in Juvéderm®
Volbella bij kan dragen aan een verhoogde immunogeniciteit
door een hogere mate van metabolisme en afbraak en
hierdoor een grotere blootstelling aan (laag moleculaire)
hyaluronzuur fragmenten. Voor deze hypothese wordt
echter geen wetenschappelijke basis genoemd.
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CONGRESSEN
Door Ludy Holst, cosmetisch arts KNMG
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PARIJS, 30 JANUARI TOT EN MET 1 FEBRUARI 2020

Tijdens dit congres, de reis met de Thalys vice versa en het verblijf in Parijs
was de Corona-dreiging al wel in de verte (China) voelbaar maar niet als
zodanig als we die nu allemaal voelen. Het voelde niet helemaal fijn om bij een
groep Chinezen met mondkapjes te dralen, maar op dat moment dachten
we nog c’est la vie.
VEELZIJDIG AANBOD
Op de vele lezingen die ik in de jaren heb gevolgd
over ‘business opportunities and threats’ is een
wereldwijde virusuitbraak nooit ter sprake gekomen.
Wat we regelmatig horen zijn zaken zoals het risico
van een megaclaim op basis van een medische fout of
een mogelijk onterechte claim door een rancuneuze
cliënt, losgeld moeten betalen voor een gestolen
patiëntensysteem door een onverlaat of hackers, schade
door een digitaal virus, uitgevallen stroom of iets dergelijks. Maar zoiets als een wereldwijde pandemie is
nooit eerder aangekaart.

VLEUGELLAM
De meeste collega’s zullen momenteel flink van hun
stuk zijn gebracht, want niet meer mogen behandelen
voelt als vleugellam zijn, tenminste zo ervaar ik het, en
dat het zover zou komen dat wisten we toen nog niet.
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Maar goed, Parijs was weer heerlijk en het congres was
dit jaar erg goed. Wel een stuk duurder geworden, de
toegang kost inmiddels zo’n 800 euro, maar dan heb je
ook wat! Tenminste 10.000 bezoekers uit tenminste
112 landen bezochten IMCAS Parijs, Youth & Age in Plastic
Surgery, Dermatology and Aesthetic Science in 2020.
Er werden 345 sessies van een uur gegeven met topics als
Live Anatomy Cadaver Workshops, live aesthetic surgery
courses, injectables zoals toxines en hyaluronzuren,
lasers en energy based devices, practice management,
male aesthetic treatments, haarrestauratie, threads,
cosmeceuticals zoals SkinCeuticals en ZO Skin Health,
artificial intelligence & robotics en nog te veel om op
te noemen. Van de sessies is 30% gesponsord door de
industrie, de andere 70% dus niet.
Wat op mij de meeste indruk maakt zijn lezingen
gericht op het bestrijden van de ergste complicatie,
blindheid en necrose van de huid, als gevolg van een
vasculaire occlusie.
De 330 stands van leveranciers waren weer mooi uitgerust en druk bezocht. Grote afwezige dit jaar was Allergan.
De reden daarvan blijft gissen.
Galderma en Merz stonden er als vanouds, IBSA had ook
een prachtige grote stand. Verder ook veel fabrikanten
van apparatuur zoals Bloom Medical en Canfield.

Magali en Ludy (selfy)

MILLENIALS
Dit jaar was ik op eigen gelegenheid gegaan en
had ik mijn AIOS Magali meegenomen, die sinds
afgelopen september bij mij in dienst is, en dat was
fun! Voor een voormalig kliniekarts gynaecologie
was de aesthetische business natuurlijk een hele
andere wereld, alhoewel La Douce France haar heel
bekend voorkomt vanwege haar Franse moeder.
Op het congres werd opvallend veel over jongere
cliënten gesproken, meer dan anders ging het over
de millenials. Dit is een alsmaar groeiende markt, er
werd zelfs gesproken over zo’n 170 procent groei,
dus veel meer dan de statistisch verwachte groei
bij de millenials.
Arthur Swift had voor Croma een mooie lezing
waarin hij de face -reality app onder de loep nam.
Een goede eerste indruk maken is belangrijk voor de
eigenwaarde een persoon. Vanwege steeds grotere
maatschappelijke druk, onder andere ingegeven
door de selfiecultuur en de beautygrammers neemt
de druk om een goede indruk te maken steeds
meer toe. Die eerste indruk is te meten en statistisch
significant is bewezen dat deze ook positief te
modificeren is. Erg interessante kost!

MISINFORMATIE EN FOUTIEVE MARKETING
Ook zeer interessant was een lezing over ‘Clean
Beauty – een mythe of realiteit?’ Dat is een heuse
hype, het zoeken naar natuurlijke en non-toxische
ingrediënten; er wordt veel beweerd maar niemand
weet hoe deze Clean Beauty daadwerkelijk gedefinieerd is. Men staat tegenwoordig meer stil bij wat
cosmetica doet voor de huid en onze omgeving.
Er werd zelfs getoond dat heel veel puur natuurlijke
ingrediënten helemaal niet goed voor je huid zijn.
Alhoewel de trend helemaal niet problematisch
is, is die vandaag de dag, hoofdzakelijk gedreven
door angst van de consument, misinformatie en
foutieve marketing zonder enige wetenschappelijke
achtergrond.
Op uitnodiging van IBSA, de firma van Profhilo
hebben we een mooi diner gehad met een aantal
Belgische en Nederlandse collega’s bij Restaurant
Miss Ko, een door Philippe Starck ingericht sushirestaurant vlakbij de Champs Élysée.
Ik zeg, gewoon weer doen volgend jaar!
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VERENIGINGSNIEUWS

De NVCG heeft twee nieuwe
sponsoren mogen verwelkomen
IBSA DERMA
IBSA Derma is onderdeel van de IBSA Group, de grootste particuliere farmaceut van
Zwitserland, opgericht in 1945. De IBSA group is actief in méér dan 80 landen en groot
op het gebied van fertiliteit, reumatologie, endocrinologie, pijnbestrijding en orthopedie.
In de esthetische markt maakt IBSA Derma een zeer sterke groei door.
Wat IBSA onderscheidt van andere bedrijven is dat IBSA de
volledige levenscyclus van hyaluronzuur in eigen handen
heeft, van ruw materiaal tot eindproduct. Hierdoor heeft
IBSA veel ervaring in het ontwikkelen van innovatieve,
farmaceutische producten, gebaseerd op ultrapuur
hyaluronzuur.

Al met al dus een zeer compleet aanbod van hoogwaardige,
innovatieve producten, dat wij met veel enthousiasme in
de Nederlandse en Belgische markt introduceren.
Voor vragen of meer informatie staan wij van IBSA Derma
voor u klaar.
Mieke Mulder, M 00 31 650849993, Mieke.Mulder@ibsa.it

Profhilo is één van deze innovatieve, veel gebruikte producten, maar ook onze Aliaxin® lijn wordt steeds vaker ingezet.
Deze fillerlijn bestaat uit 2 soft fillers en 4 volume fillers
die zich onderscheiden door door de zeer goede,
hoge weefselintegratie. Verder biedt IBSA Derma ook de
Viscoderm lijn aan, bestaande uit een aantal producten
voor thuisgebruik en diverse skinboosters.

MEDSAB BENELUX MEDICINE, SCIENCE & BEAUTY
Na 10 jaar succes in Duitsland, is Medsab nu ook in Nederland actief. Medsab pakt nieuwe
trends op, laat deze door experts beoordelen en testen, en pas daarna besluiten we of we
het product op de markt brengen. Op deze manier profiteren onze klanten van maximale
veiligheid en effectiviteit bij het gebruik van onze producten, de belangrijkste factoren
die bepalend zijn voor het slagen van een therapie. Op de dagelijkse praktijk afgestemde
workshops, vakkundige scholing en begeleiding garanderen uw en daarmee ook ons succes.
Ons aanbod richt zich op cosmetisch artsen, dermatologen,
plastisch chirurgen en anti-aging klinieken. Wilt u ook graag
profiteren van onze jarenlange ervaring op het gebied van
de esthetische geneeskunde?
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Neem dan contact met ons op voor Agnes, het monopolaire RF microneedling systeem of mesotherapie- en
lipolyseproducten van Renaissance via Beatrix Schenker
in Amsterdam:
bs@medsab.info, www.medsab.info/nl/

2020

AGENDA
Nascholingsagenda
De nascholingsagenda vindt u vanaf nu op de website van de NVCG.
Daar ziet u het overzicht met alle beschikbare nascholingen
voor onze beroepsgroep.

Scan de qr-code
of ga via
nvcg.nl > nascholingsagenda
naar de online-agenda.
Tip: maak van de url
een snelkoppeling zodat u
in de toekomst snel
de agenda kunt
raadplegen.

Vanwege de maatregelen van de overheid omtrent Covid-19 worden er
op dit moment ook regelmatig geaccrediteerde Webinars gehouden.

Bijeenkomsten NVCG
15 september

Algemene Ledenvergadering,
Apollo Hotel, Vinkeveen

27/28 november Algemene Ledenvergadering + 2-daags congres,
Apollo Hotel, Vinkeveen

vooraankondiging

masterclass
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3 - 4 oktober 2020 Rotterdam
door Mr Richard Caesar, oogarts
Accreditatie is aangevraagd bij de NVCG. De masterclass
is verdeeld over 2 dagen. Op zaterdag 3 oktober worden
de bovenoogleden behandeld en op zondag 4 oktober de
onderoogleden. Een diner op zaterdag is ingebrepen.
Opgeven kan per e-mail: marielle@polikliniekdeblaak.nl

CONGRESREIS ESTHETISCHE CHIRURGIE
Datum: 13 en 14 november 2020
Locatie: Keulen (Duitsland)
De domeingroep chirurgie organiseert op 13 en 14 november 2020 een
congresreis esthetische chirurgie naar Keulen: zie ook https://www.gacd.de/
Doelstelling van de reis is :
• onderhouden en verbetering onderling contact
• kennis uitwisseling en kennis vergroten

Daarvoor stellen wij voor gezamenlijk te reizen en een hotel te boeken.
Opgave voor 1 juni 2020 bij Marielle@polikliniekdeblaak.nl
Wij zullen accreditatie aanvragen.
Onderwerpen zijn onder andere: • Huidvet (anatomie van het vet, esthetische
distributiestrategie, autoloog vet en de toepassing ervan, lichaamscontouren
operatief en niet-operatief) • De niet-operatieve huidverbetering • Kleine,
esthetische dermatochirurgische ingrepen • Lipoedeem • Ooglidcorrecties •
Complexe reconstructies - esthetische en functionele aspecten • lipofilling.
Geschatte kosten voor de congresreis bij voldoende deelname: € 600,-.
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Dé Body-Injectable
tegen verslapte huid en
striemen dankzij
opbouw van de ECM
Ga naar www.sunekos.nl
voor meer informatie

