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ONDERSCHEID JEZELF MET DE TITEL ‘COSMETISCH ARTS KNMG’

INHOUD

Voorwoord
CATHARINA MEIJER VOORZITTER

RACE OM TITEL COSMETISCH ARTS KNMG
Het aantal bijklussende artsen in de cosmetische sector neemt langzaam maar
zeker af dankzij de succesvolle strijd die de NVCG geleverd heeft voor de
erkenning van ons vakgebied. Een noodzakelijke strijd, omdat cliënten te allen
tijde recht hebben op de beste zorg, ook als deze (deels) cosmetisch is. Door
de erkenning van ons vakgebied kunnen wij artsen een volwaardige opleiding
bieden, zijn cliënten verzekerd van de beste zorg en zal een nieuwe dynamiek en
samenspel tussen medische disciplines leiden tot snellere innovatie en groei.
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Het kwaliteitskader cosmetische geneeskunde is de hoogste norm voor artsen die
cosmetische zorg bieden en biedt houvast aan onze cliënten, die veeleisend zijn
en hun huiswerk goed doen. De vraag van de cliënt is leidend, onderstreept het
maatschappelijk belang van kwalitatief hoogstaande cosmetische zorg en biedt
ons kansen om te groeien. Duurzame groei vraagt om kwaliteit en maakt
dat de vraag naar erkend cosmetisch artsen ofwel artsen met
de beschermde titel ‘cosmetisch arts KNMG’ toeneemt.
Feit is dat er een tekort is aan cosmetisch artsen KNMG
en dat tekort zal zichtbaarder worden naarmate we de datum
van 1 juli 2022 naderen. Artsen die cosmetische zorg bieden en per die datum
geen aanspraak kunnen maken op deze titel zijn basisarts zonder aantoonbare
specialisatie. Ongeacht de kennis en kunde van deze arts zal de kwaliteit van
de zorg die zij bieden dan ter discussie staan.
De NVCG roept collega’s in ons vakgebied op om hun professionaliteit, hun
toekomst en hun cliënten serieus te nemen en helpt graag om daarin stappen te
zetten. Als u kans maakt op de overgangsregeling: stel dit veilig en bereid u actief
voor op de visitatie. Andere collega’s worden dringend geadviseerd om niet te
wachten en nu te solliciteren voor de opleiding cosmetische geneeskunde.
De verwachting is dat na 1 juli 2022 een run ontstaat op de 2-jarige opleiding
tot cosmetisch arts KNMG en geconcurreerd moet worden met enthousiaste
en leergierige jonge artsen die de cosmetische geneeskunde ontdekken en
hun toekomst daarin willen veiligstellen.
De race om de titel cosmetisch arts KNMG is begonnen.
Dr. Catharina Meijer, voorzitter NVCG
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PRAKTIJK
Door Desirée van den Berg, arts

'PRACTICE WHAT YOU
ERVARINGSVERHAAL FRACTIONELE ERBIUM-YAG LASER

In het kader van
'practice what you preach' heb ik een fractionele
erbium-YAG laserbehandeling ondergaan.
Ik adviseer het mijn cliënten vaak om na
behandeling(en) met injectables de huid zelf
ook aan te pakken om deze net zo te laten stralen
als zijzelf doen. Ik vind de resultaten van de
fractionele erbium-YAG laser bij mijn cliënten
altijd erg mooi en om wat beginnende
fijne lijntjes en kleine acne littekens
aan te pakken heb ik ook voor deze
laserbehandeling gekozen.
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PREACH'
WAT IS DE FRACTIONELE ERBIUM YAG LASER
EN WAT DOET HET VOOR DE HUID?
De fractionele erbium-YAG laser 2940 nm (Er-YAG)
schiet door middel van lichtenergie minuscule gaatjes
in de huid. De laser richt zich zowel op de epidermis als
op de dermis, en creëert kleine zones van microschade
gescheiden door zones van niet-beschadigd weefsel
welke een snel genezingsproces bevorderen. 1
De epidermis wordt vernieuwd (resurfacing) en de
dermis wordt opgewarmd zodat de fibroblasten
geactiveerd worden. De activatie van fibroblasten
versnelt de aanmaak van collageen en zorgt voor
stevigheid en elasticiteit van de huid.

VOOR WIE IS DE ERBIUM-YAG LASER
BEHANDELING BEDOELD?
De fractionele erbium-YAG laser kan bijdragen
aan het verminderen van tekenen van veroudering,
zoals ouderdomsvlekken, pigmentatie, fijne lijntjes
en rimpels, acne littekens, littekens en striae.
De erbium laser is veilig en effectief voor vrijwel
alle huidtypes.
Lees over mijn persoonlijke ervaring
op volgende pagina >

De afbeeldingen hier betreffen vergelijkbare casussen
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MIJN ERVARING
met een fractionele erbium-YAG laserbehandeling
DAG 1
Onze huidtherapeute Sandra heeft mij goed voorbereid op wat ik kon verwachten. Mijn huid werd zorgvuldig gereinigd
en mijn ogen werden afgeplakt met twee stickers. Vervolgens werden de laser en afzuiger aangezet. De afzuiger is
nodig om de geur van verbranding tegen te gaan, deze ontstaat door het opwarmen van de huid. De behandeling zelf
voelde als warme prikjes, die niet heel pijnlijk aanvoelden waardoor de behandeling goed vol te houden was.
Na de behandeling gloeide mijn gezicht van de warmte en was het erg rood, vergelijkbaar met een behoorlijke
verbranding in de zon (en dan nog een tikkeltje erger). De 24 uur daarna bleef het nagloeien en had ik een kloppend
hoofd door de toegenomen bloedtoevoer. Desondanks heb ik ’s nachts goed kunnen slapen.

DAG 2
De volgende ochtend werd ik wakker met giga zwelling onder mijn ogen. Daarnaast had ik zwelling op mijn
voorhoofd, slapen, wangen en lippen. Mijn gezicht gloeide nog steeds en voelde nog altijd verbrand aan en was
gevoelig. Ik heb Flamigel® (een hydroactieve colloïd gel voor de behandeling van lichte brandwonden welke
verkoeling geeft) op de gloeiende gebieden aangebracht en dit verminderde de pijn zeker. Gedurende de dag werd
het gloeien minder en na de 24 uur voelde ik helemaal geen pijn meer. Ik was blij dit punt bereikt te hebben,
want ik vond het kloppende en gloeiende gevoel in mijn gezicht toch wel een beetje vervelend worden.

DAG 3
Ik werd wederom wakker met zwelling. Vooral weer onder mijn ogen, maar nu ook daarboven en daardoor kon ik
moeilijk mijn ogen openen. Ik zag een duidelijk patroon van minuscule gaatjes in blokjesvorm op mijn gezicht die
de laser had achtergelaten. Gelukkig deed het geen pijn meer en was het niet meer rood. Wel moet ik zeggen
dat ik de hele dag binnen ben gebleven om de zon te vermijden.

DAG 4
Opnieuw zwelling ’s ochtends, vooral rondom mijn ogen en wangen. Mijn huid begon te voelen als schuurpapier en
ik zag nog steeds heel duidelijk het patroon van de laser. Rondom mijn mond begon mijn huid een beetje te schilferen.
Bij het openen van de mond voelde mijn huid strak aan wat eten lastiger maakte.

DAG 5
Deze ochtend had ik nog steeds zwelling (weliswaar minder), maar ook wat meer schilfering rondom mijn mond en
kin. Ik heb toen besloten mijn huid te reinigen met de Simply Clean van SkinCeuticals. Tijdens het reinigen kwam er
veel schilfering af door het weken van de huid. Onder deze huid kwam een rozige huid tevoorschijn!

DAG 6
In de ochtend had ik eindelijk minder zwelling. Ik heb wederom mijn huid gereinigd en opnieuw zag ik dat de oude
huid losliet. Het resultaat vond ik al erg mooi en mijn huid voelde heerlijk zacht aan.

DAG 7
Ik had alleen nog patroonvorming van de laser bij mijn haargrens en kaaklijn. In het midden van mijn gezicht was de
zwelling zo goed als weg en had ik een zachte rozige huid gekregen. Ik zag nog wel de fijne lijntjes in mijn gezicht,
maar begreep dat het uiteindelijke resultaat pas na een maand goed zichtbaar is.
Het is nu 4 maanden na de behandeling en ik moet zeggen dat ik erg blij ben dat ik deze behandeling heb gedaan.
Ik zie dat mijn textuur echt verbeterd is, de fijne lijntjes minder zichtbaar zijn en ook de acne littekens zijn minder
aanwezig. Ik heb van meerdere mensen complimenten gekregen over mijn stralende huid terwijl zij niet wisten
dat ik de behandeling had ondergaan. Dus ondanks dat ik echt een week met zwelling en niet kunnen
werken te kampen had, zou ik het volgend jaar zo weer doen!

REFERENTIE
1 Omi T, Numano K. The role of the CO2-laser and fractional CO2-laser in dermatology. Laser Ther. 2014;23(1):49–60.
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ADVERTENTIE

Wil jij meer inhoud en verdieping ten aanzien van licht,
laser en/of EBD? Volg dan de theoretisch module Licht,
laser en EBD, onderdeel van de profielopleiding cosmetische
geneeskunde. Deze module is samengesteld in samenwerking
met de Dutch Aesthetic Laser Association, DALA.

MODULE
Licht, laser en EBD
De Module omvat 4 leerdagen en bestaat o.a. uit:
Lezingen van topsprekers
Licht & Laser fysica en weefsel interactie
LED fysica en toepassingen
EBD fysica en weefsel interactie
	Alle typen lasers en energy based devices met nadruk
op effectiviteit bij de verschillende indicaties
Laser veiligheid
Deelname certificaat na afronding van alle lesdagen
6 accreditatie uren per dag (24 uur bij volledige
deelname module)
Docenten
o.a. Albert Wolkenstorfer, Ruud Verdaasdonk, Claudia van der Lugt,
Peter Velthuis, Wouter Kelderman.
Voor wie
NVCG leden, cosmetisch artsen KNMG, huisartsen, medisch
specialisten
Locatie
Amsterdam of Rotterdam (afhankelijk van de COVID-19 maatregelen
die dan van toepassing zijn)

Cosmetische Geneeskunde) is het aan
de NVCG gelieerde opleidingsinstituut,

Data
2020: maandag 2/11, 9/11, 16/11 & 23/11
Toetsdag: 7 december 2020
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

De SOCG (Stichting Opleiding

dat verantwoordelijk is voor
het uitvoeren van de profielopleiding

Tijd
9.30 uur tot 17.00 uur

tot cosmetisch arts KNMG
Tarief
€ 2.375 voor NVCG-leden
€ 3.375 voor niet-leden

Aanmelden
secretariaat@socg.nl
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MEDISCH / ESTHETISCH
Door M. Kas, Office & MarCom manager Bloomedical en F. Overbeek, Accountmanager Laser Divisie/
Klinisch Specialist Bloomedical, in samenwerking met Dr. Anke Hoogers-Leufkens, redactielid CgMag.

LED-SYSTEMEN

VOOR MEDISCH EN
ESTHETISCH GEBRUIK

LED lamp paneel blauw

Alle afbeeldingen in dit artikel zijn geleverd door Aesthetic Technology Ltd.
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WAT IS NU EEN GOED LED-LICHT?
'ALLES DRAAIT OM CE-CERTIFICERING'
Dale Needham, Managing Director van
Aesthetic Technology Ltd, over de wetenschap
achter lichtgevende diodes, oftewel
LEDs Lichtgevende Diodes.
Light-emitting diodes (LEDs) worden frequent
toegepast in veel verschillende marktsectoren en
industrieën, van algemene verlichting in huizen,
kantoren en magazijnen tot verschillende vormen
van signalering, bijvoorbeeld waarschuwingslampjes
in auto's en meer recentelijk in koplampen. In de
medische en esthetische sector is de toepassing van
LEDs ook gemeengoed geworden, in het bijzonder
voor LED-fototherapie.

HOE WERKT LED - INDICATIES EN
CELLULAIRE PROCESSEN
LED-fototherapie is een nieuwe niet-ablatieve
en niet-thermische behandeling voor een grote
verscheidenheid aan indicaties. In tegenstelling tot
LASER-therapie, waarbij gebruik gemaakt wordt van
het principe van selectieve fotothermolyse, wordt met
LED een thermische micro “verwonding” veroorzaakt
volgens het principe van foto-biomodulatie, om
zo een aantal cellulaire metabolische processen te
kunnen beïnvloeden.
Door de gerichte beïnvloeding van deze cellulaire
metabolische processen kunnen we diverse thera
peutische indicaties effectief behandelen. Het proces
van foto-biomodulatie is het resultaat van fotonen
die worden geabsorbeerd door moleculen in de
mitochondria of in het celmembraan van een doelweefsel, tchromoforen genaamd. De absorptie
resulteert in een reeks cellulaire signaleringsroutes
die kunnen stimuleren en processen versnellen,
of juist kunnen afremmen (Goldberg, Amin, Russel,
et al., 2006).
Medische LEDs worden doorgaans aangeduid met de
kleur van het licht dat ze uitstralen en traditioneel zijn
in het blauw, geel, rood en nabij-infrarood spectrum.
Net als bij LASER heeft elke kleur of golflengte LEDlicht zijn eigen specifieke effecten op onze cellen,
eveneens als een verschil in penetratiediepte
in de huid (Barolet, 2008).
Afhankelijk van de indicatie kan men de juiste
LED-golflengtes kiezen.

Achtergrondinformatie

ANTWOORD OP DE VRAAG;

WAT IS EEN LED?
Een LED is een kleine, lichtgevende diode die
licht uitzendt als er een elektrische stroom
doorheen gaat. Elektronen in de halfgeleider
recombineren met elektrongaten, wat
resulteert in het vrijkomen van energie als
een foton. (www.ledsmagazine.com, 2004)
Op het moment van fabricage, en in
combinatie met verschillende materialen,
kan het uitgezonden licht bij de bron
nauwkeurig worden afgesteld om te worden
uitgezonden als een vooraf geselecteerde
piekgolflengte. Dit zorgt ervoor dat een
duidelijk gedefinieerd spectrum van licht
wordt uitgezonden.
Dit spectrum kan aan de bron verder
worden verfijnd door toevoeging van
meer nanomaterialen om de vorm van het
lichtspectrum te bepalen. Het bereiken
van kleinere piekgolftoleranties is het
resultaat van goede materiaalkeuzes tijdens
de fabricage, en, belangrijker nog, van
een proces dat 'binning' wordt genoemd.
LED-chips worden in miljoenen tegelijk
geproduceerd. Het is onvermijdelijk dat
er kleine verschillen in de kleur en de
lichtopbrengst zijn. Binning is een manier
om de chips te sorteren, zodat alle LED's van
een bepaalde bin er hetzelfde uitzien en een
vergelijkbare lichtopbrengst hebben.
Gewoonlijk bedragen de toleranties voor
piekgolflengten +/- 5 nm, maar LEDs van
betere kwaliteit kunnen verder worden
gedefinieerd tot binnen een tolerantie van
+/- 2 nm.
Aangezien de piekemissie voor LEDfototherapie van cruciaal belang is – voor
golflengen 415 nm, 633 nm en 830 nm –
moeten alle LED-apparaten worden ver
vaardigd volgens het traditionele binningproces, om ervoor te zorgen dat alle LEDs
binnen de tolerantie van de gewenste
golflengte blijven.
Om de geproduceerde LEDs verder te filteren
tot een geselecteerd piektolerantiebereik,
worden de LEDs vervolgens gegroepeerd
op hun bedrijfsspanning en optische
output, meestal gemeten in milliwatt (mW)
en gerapporteerd in joules (J). Dit heeft
te maken met het gegeven dat variaties
in het optische vermogen met variërende
bedrijfsspanningen kunnen resulteren in een
onregelmatige optische stroomverdeling
over het apparaat.
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Een watt (W), de belangrijkste meeteenheid
voor optisch vermogen, wordt gedefinieerd
als een energiesnelheid van één joule (J)
per seconde. (Ryer, Alexander D.,2017)

Achtergrondinformatie

WAT IS EEN JOULE?

Voorbeeld W/cm2 = 10 J/m2.
Joules zijn de geprefereerde metrische
eenheden in LED-fototherapie.
Onderliggend aan op joule gebaseerde
metingen is echter W/cm2/sec.
Als het optische vermogen van een apparaat
stabiel is, zijn de enige overblijvende
variabele factoren afstand (bepaald door
de Kwadratenwet) en tijd.

FOTO-AGING
Huidveroudering ofwel foto-aging is gekenmerkt door
huidveranderingen die zich vanaf de leeftijdscategorie
eind twintig presenteren, in de vorm van rimpels,
pigmentvlekken en fijne telangectasia, gevolgd door
een afname in elasticiteit en stevigheid van de huid,
verdikking van de opperhuid en keratosen die zich in
latere decennia vormen. Naast vele intrinsieke factoren
die hier een rol in spelen, speelt ook een langdurige
blootstelling aan zonlicht een grote rol in deze fotoaging. Ultraviolet licht (UVA) met een golflengte van
<400 nm is bekend om zijn negatieve effecten op de
huid en het afremmen van de collageenproductie en het
stimuleren van de productie van matrixmetalloproteasen,
die collageen en elastine verder afbreken (Lee, Park,
Choi, et al., 2007).

TRADITIONEEL VERSUS LED
Traditionele behandelmethoden maken gebruik van
de resurfacing-technieken, waarbij de epidermis deels
of volledig wordt verwijderd en er een gecontroleerde
wondgenezing ontstaat welke de productie van nieuw
en gezond collageen en huidmatrixweefsel stimuleert.
Deze behandelmethoden zijn meestal effectief maar
hebben als nadeel dat deze gepaard gaan met een
herstelperiode, actieve nazorg, tijdelijk uitval van dage
lijkse werkzaamheden en risico op littekens, infectie en
hyper- of hypopigmentatie. LED-fototherapie stimuleert
eveneens de productie van nieuw collageen maar heeft
als voordeel dat het een niet-invasieve behandeling
betreft waardoor alle ongemakken en risico’s van
traditionele behandelmethoden worden vermeden.

WELKE GOLFLENGTE DOET WAT?
Blauw Licht (415 nm) heeft een penetratiediepte
in de huid van 2-3 mm.
Het is aangetoond dat blauw LED-licht zeer effectief
is bij de behandeling van acne en een acne-gevoelige
huid. De Propionibacterium acnes is verantwoordelijk
voor de pathogenese van acne, maar kan niet overleven
in een zuurstofrijk milieu. De p.acnes bacterie produceert
porfirinen, welke gevoelig zijn voor blauw licht. Blauw
LED-licht stimuleert de afgifte van vrije zuurstofradicalen
uit deze porfirinen(protoporfyrine en coproporfyrine).
Dit heeft een direct bacteriedodend effect.

Huidverjonging, ervoor en direct erna
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Rood licht (633 nm) verhoogd de productie van
pro-collageen, evenals de proliferatie van fibroblasten
(Abergel et al. 1987). Het histologisch en elektronen
microscopisch onderzoek door Lee, Park, Choi, et al.
(2007) bevestigt eerdere bevindingen dat LED-licht
met een golflengte van 622 nm en 830 nm zorgt voor
een significante stijging in de productie van collageen
en elastine en een toename van pro-inflammatoire
cytokines.

Deze twee golflengtes hebben tevens een regeneratief effect. De macrofagen worden geactiveerd en de
afgifte van pro-inflammatoire cytokines neemt toe.
Deze cytokines zorgen voor een verhoogde afgifte
productie van groeifactoren en verhoogde proliferatie
van de fibroblast (Wong-Riley, Liang, Eells, et al., 2005).
Dit resulteert in een reductie van rimpels van 75%
(Russel et al, 2005), verbeterde de huidtextuur en glad
heid met 79% (Neil S Sadick, 2008) en een toename
in de huidelasticiteit van 36% (Lee et al, 2007).
Nabij infrarood light kan cel proliferatie met wel
200% verbeteren (Dr. H. Whelan et al, 2001).
Nabij infrarood licht (830nm) heeft een penetratiediepte
van 20-100mm. Dit vormt een waardevolle aanvulling
in de behandeling van wonden als wel het reduceren
van de hersteltijd na invasieve behandelingen als LASER,
microneedling of chemische peelingen.

Achtergrondinformatie

Bij gebruik in combinatie met rood licht wordt nog
een diepere penetratie bereikt. Rood licht met een
golflengte van 633nm heeft een penetratiediepte in
de huid van 8-10mm. Tevens activeert het rode licht
een andere vorm van porfyine, protoporfyrine IX.
Dit heeft ook een significant ontstekingsremmend
effect (A. Chu et al, 2002).

OPTISCH VERMOGEN
(MW/CM2 EN J/CM2/SEC)
Optisch vermogen kan op verschillende manieren
worden gemeten. Helaas is er geen vaste standaard
voor de wijze waarop fototherapieapparaten moeten
worden gemeten en beschreven, en om die reden
is er veel onduidelijkheid op de markt.
De juiste praktijk is het meten van apparaten volgens
EN 62471:2008. Deze Europese norm geeft richtlijnen
voor het meten van een apparaat op basis van zijn nor
male toepassing. In de norm zijn tevens de medische
rapportagerichtlijnen voor waarschuwingslabels vast
gelegd. Deze dienen op het product aanwezig te zijn
als het optische vermogen gelijk aan of hoger dan
de wettelijke blootstellingslimieten is.
De belangrijkste factor voor het definiëren van de
blootstelling aan optisch vermogen is de Kwadratenwet. Dit komt er doorgaans op neer dat hoe dichter u
zich bij een enkele LED bevindt, hoe kleiner het bloot
stellingsgebied is, vanwege de invalshoek van het
licht.

Hoe verder weg van de bron, hoe meer optisch ver
mogen van de LED nodig is om de vereiste optische
intensiteit te behouden. Dicht bij de LED zijn is
echter niet altijd de beste optie.
Een veelgebruikt argument ten aanzien van fototherapie is dat een op de huid geplaatst LED-masker
een hoger vermogen levert dan een masker dat
verder van het gezicht van de patiënt is geplaatst.
Dit is echter niet juist. Het masker zit dan wel dicht
op de huid, maar verspreidt het licht niet gelijkmatig
over het gezichtsoppervlak. Een slechte lichtverdeling
leidt tot slechte resultaten en mogelijk tot overmatige
blootstelling van de huidcellen die in direct contact
met de LED-puntbron zijn, vergeleken met huidcellen
in de omliggende, niet-verlichte gebieden.
LEDs zijn de puntbron van vermogen en het is duidelijk
dat bij het berekenen van het oppervlaktegebied van
een masker de J/cm2 een stuk lager is dan eerder
vermeld vanwege het verschil tussen te rapporteren
maximale vermogens en werkelijk geleverd optisch
vermogen berekend over het hele apparaat.
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Licht verplaatst zich in één richting. Wanneer
licht om een gebogen oppervlak van een
apparaat wordt gedwongen, is dit alleen mogelijk
met gebruikmaking van breking en reflectie.
Het lichtverlies per lichtweerkaatsing bedraagt
doorgaans tussen 8 en 12%, afhankelijk van
de brekingsindex van het materiaal. Als gevolg
hiervan is er een aanmerkelijk verschil tussen het
optische vermogen van het apparaat bij feitelijk
gebruik en de aanvankelijk vermelde J/cm2.
Dermalux-apparaten zijn daarentegen ontworpen
om over de gehele LED-opstelling een uniforme
distributie van optisch vermogen te bieden.

Een gevolg van thermische inefficiëntie is dat
de piekgolflengte in de loop van de tijd verschuift vanwege kwaliteitsverlies van de
LED-chip, en bovendien neemt het optische
vermogen daardoor nog verder af. In de
praktijk komt dit erop neer dat de kwaliteit van
de behandeling bij het honderdste gebruik
drastisch verschilt van die bij het eerste gebruik.
De onderstaande grafiek toont de optische
prestaties van een LED en het verminderde
optische vermogen bij werking met variërende
aandrijvingsstroom en daardoor variërende
omgevingstemperaturen.

Dit wordt gerealiseerd door middel van
primaire optiek als onderdeel van de LEDs
en de LED-verdeling. De configuratie van de
LEDs op een groot oppervlak is essentieel,
omdat dat de belangrijkste bepalende factor
is voor het maximaliseren van de uniformiteit
van het optische vermogen. Ten tweede zijn
enkelkleurige golflengte-LEDs de beste keuze
voor een uniforme optische configuratie,
aangezien het LED-pakket de fabrikant in staat
stelt de hoogste optische efficiëntie te leveren
met behoud van thermische stabiliteit en
optische uniformiteit.

Optisch vermogen bij verschillende omgevingstemperaturen
[Muna E. Raypah et al, www.researchgate.net, 2016]

Er zijn andere producten op de markt waarbij
gebruik wordt gemaakt van twee- of driekleurenLEDs. De fundamentele ontwerpfout bij deze
oplossing is het volume van het vermogen
dat door de LEDs wordt gestuurd. Om te
compenseren voor verlies van optische unifor
miteit als gevolg van de productvorm, zoals
bij een masker, streeft de fabrikant ernaar zoveel
mogelijk optische energie uit een LED-bron
te emitteren.
In principe is het diode-oppervlak van een
dubbele chip-LED kleiner dan de helft van dat
van een enkele chipdiode. Dit leidt ertoe dat de
totale levensduur van het product wordt verkort
door de spanning waaraan de diode wordt
blootgesteld en door de gegenereerde warmte
die niet effectief kan worden afgevoerd om de
optische prestaties te behouden, als gevolg
waarvan het uiteindelijke optische vermogen
nog meer wordt verlaagd.
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Naarmate de aandrijfstroom op een LED wordt
verhoogd, wordt er meer warmte gegenereerd
door de diode. Warmte heeft een nadelige
invloed op het door de LED geproduceerde
optische vermogen. Met andere woorden,
hoe warmer het apparaat wordt, hoe minder
optisch vermogen wordt gegenereerd. Een
goede fabrikant zoekt tijdens de ontwikkeling
van een apparaat naar manieren om warmte te
verspreiden, om ervoor te zorgen dat de LED
maximaal presteert en om de effectiviteit en
algehele levensduur van de LED te optimaliseren.
Dermalux systemen zijn uitgerust met hoge
kwaliteit LED’s die zijn voorzien van een
keramisch deeltjes voor een betere verspreiding
van de warmte. Bovendien heeft het Tri-Wave MD
systeem (foto op pag. 14) een betere geleiding
en verspreiding van de spanning en warmte
door het koperen paneel en de continue actieve
luchtkoeling.

Achtergrondinformatie

DISTRIBUTIE VAN OPTISCH VERMOGEN

Dermalux LED-sytemen zijn wetenschappelijk
bewezen effectief bij de behandeling van:
Acne
Rosacea
Psoriasis
Wondgenezing
Spier & Gewrichtspijn
Huidverjonging
Hyperpigmentatie

Achtergrondinformatie

INDICATIES EN
CONTRA-INDICATIES VOOR
LED-FOTOTHERAPIE

WAT ZIJN DE MAXIMALE
VERMOGENSLIMIETEN
VOOR APPARATEN VOOR
LED-FOTOTHERAPIE
APPARATUUR?
Tot op heden is de hoogst geregistreerde
optische emissie met klinische gegevens
ter ondersteuning van de claims:
(in de esthetische medische sector
•	415nm
doorgaans aangeduid als blauw licht) met
48 J/cm2 gedurende 20 minuten.

(rood licht) met 126 J/cm2
•	633nm
gedurende 20 minuten.
(nabij-infrarood (NIR) licht) met
•	830nm
66 J/cm2 gedurende 20 minuten.

Roodheid & Gevoelige huid.

Absolute contra indicaties:
Epilepsie
Fotosensitieve medicatie

Dermalux Flex MD voor thuis- en praktijkgebruik

Fotosensitief eczeem
Albinisme
Kanker

Relatieve contra indicaties:
Zwangerschap
Oogziekte (retina problemen)
Hartziekten
Lifestyle (roken, veel blootstelling aan UV)

APPARATEN VOOR THUISGEBRUIK
LED-fototherapie apparatuur voor thuisgebruik
moet met ingang van mei 2021 (vanwege COVID19
is de ingangsdatum met een jaar verlengd) voldoen
aan de vereisten die voortvloeien uit de regelgeving
voor medische hulpmiddelen (EU 2017/745),
waaronder goedkeuring volgens IEC 60601-1-11
en IEC 60601-2-57.
Elk LED-fototherapie apparaat dat aan deze normen
voldoet, wordt als veilig in gebruik beschouwd.
De met het apparaat meegeleverde gebruiksaan
wijzing dient een duidelijke uitleg te bevatten
omtrent het gebruik van het apparaat in een
thuisomgeving. Apparaten met een gewone,
niet-medische CE-markering die na mei 2021
worden verkocht, voldoen niet aan de nieuwe
veiligheidsvoorschriften in deze sector.

De Dermalux Flex is een LED apparaat voor dat
geschikt is voor thuisgebruik en beschikt over een
medisch CE-certificaat. Dit model is minder krachtig
dan de professionele modellen van Dermalux
maar desalniettemin effectief bij indicaties als
acne, rosacea, psoriasis, wondgenezing, spier &
gewrichtspijn, huidverjonging, hyperpigmentatie,
roodheid en gevoelige huid. >
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Tri-Wave MD treatment

Concreet betekent dit dat licht indirect het oog kan
binnendringen, en langdurige blootstelling aan blauw
en NIR-licht gedurende een bepaalde periode kan
zeer schadelijk zijn voor het oog.

REGELGEVING EN WAAR U
OP MOET LETTEN
Bij geïmporteerde apparaten met een CE-markering is
niet automatisch sprake van compliance. Zorg ervoor
dat u het verschil tussen een medische CE-markering,
een gewone, niet-medische CE-markering en een
China Export-markering (ook geschreven als CE, maar
met een iets ander logo) kunt herkennen. Medische
CE-markeringen zijn voorzien van een nummer van de
aangemelde instantie, dat verplicht is op alle medische
CE-labels van alle apparaten. Als op uw apparaat geen
nummer van een aangemelde instantie staat vermeld,
heeft het geen medische CE-certificering. Dermalux
TriWave systemen en de Flex voldoen aan de nieuwe
regelgeving.

OOGVEILIGHEID
Alle medische apparaten dienen te worden getest
op grond van IEC 62471 - Fotobiologische veiligheid
van lampen en lampsystemen. Voor elk LED-apparaat
moeten de ermee verbonden waarschuwingen worden
gegeven, uitgaande van het optische vermogen. Een
snelle 'alarmbel' is een product te controleren op
aanwezigheid van dit waarschuwingslabel; als er op
het apparaat geen waarschuwingslabel aanwezig is,
komen de verstrekte optische gegevens mogelijk niet
overeen met het werkelijk gemeten optische vermogen
van het apparaat. U kunt er in dat geval van uitgaan dat
het apparaat ofwel niet aan de voorschriften voldoet,
ofwel dat het optische outputvermogen tot de laagste
risicocategorie behoort.
Samengevat: als het apparaat een medische claim maakt,
moet het een medische CE-markering hebben; en als
er een medische CE-markering op het apparaat staat,
moeten er ook waarschuwingen aanwezig zijn.
Aangaande oogveiligheid zijn LED-maskers een groei
ende bron van zorg. Momenteel worden er verschillende
apparaten uit de handel genomen, met name door de
Amerikaanse FDA. Helaas behoren LED-maskers, wat
betreft de meetopstelling, tot een grijs gebied.
Door een masker op het gezicht van de patiënt te
plaatsen, wordt een oppervlak gecreëerd dat licht kan
reflecteren, dat vervolgens weer kan reflecteren/refracteren over het oppervlak van het apparaat, met als gevolg
een steeds groter verlies aan optisch vermogen per
lichtweerkaatsing.
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Het wordt daarom ten zeerste aanbevolen patiënten
altijd een veiligheidsbril te laten dragen, en dat ook de
bediener een veiligheidsbril draagt. IEC 62471 vereist
dat zowel de blootstelling van de patiënt als die van
de bediener wordt gemeten en beoordeeld, met
aanbevelingen om tijdens gebruik een veiligheidsbril
te dragen.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN
BIJ HET KOPEN VAN EEN
LED-FOTOTHERAPIEAPPARAAT
Koop altijd een apparaat van een vertrouwd en bekend
merk. Dermalux is zo’n merk. Elk LED-fototherapiebedrijf
dat over de juiste certificeringen en compliance beschikt,
levert graag bewijsmateriaal om aan te tonen dat aan
de voorschriften is voldaan. Zij kunnen ook initiële en
doorlopende ondersteuning bieden met betrekking tot
behandelprotocollen of onregelmatigheden die zich
tijdens het gebruik kunnen voordoen.
Goedkoop is duurkoop. LED-apparaten zijn duur, wat
inherent is aan de betrokken technologie. Als u bezuinigt
op uw aankoop, verwacht dan niet dat het apparaat
baanbrekende resultaten levert. Zoals eerder vermeld in
dit artikel, is er een maximale limiet voor blootstelling
aan optisch vermogen.
Bedrijven verbinden claims aan de hoogte van het op
tische vermogen van hun apparaten. Een hoog optisch
vermogen van een apparaat is echter niet de enige
variabele die u in overweging moet nemen.
U moet ook rekening houden met de piekgolflengten van
de apparaten, omdat dit cruciaal is voor celabsorptie.

Tri-Wave head

DENK TEN SLOTTE NA OVER DE
HUIDIGE SITUATIE VAN UW BEDRIJF
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TRI-WAVE D

PRECISIE, POWER, PRESTATIE
EEN STRALENDE HUID DANKZIJ
DE KRACHT VAN LICHT
Stimuleer huidverjonging en los problematische
huidaandoeningen op met LED therapie
TRI-WAVE MD is een Medisch CE gecertiﬁceerd product.
Acne| Psoriasis* |Wondgenezing | Spier & Gewrichtspijn |
Ook geschikt voor Huidverjonging, Hyperpigmentatie, Roodheid & Gevoelige huid.
*

De DERMALUX MD-systemen zijn de enige LED Fototherapiesystemen welke een medische CE hebben verkregen
voor de behandeling van Psoriasis

GERICHTE EN
GECONTROLEERDE
GOLFLENGTEN

GEAVANCEERDE
EN DUURZAME
LED-TECHNOLOGIE

VERSTELBARE LED-KOP

VOORGEPROGRAMMEERDE
& GEPERSONALISEERDE
PROTOCOLLEN (ook voor PDT)

Neem contact op voor meer informatie of voor een gratis demonstratie
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COSMETISCHE CHIRURGIE
Door Robert Boonen, cosmetisch arts KNMG, voorzitter NVCG-domeingroep chirurgie

S-lift

Een ideale
face-lift
voor de
cosmetisch arts
KNMG

De huidige uitgebreide chirurgische
technieken van het reven van het
oppervlakkige musculo-aponeurotische
systeem (SMAS facelift) zijn uitgebreide
ondermijningen van de gezichtshuid
en SMAS met een potentieel langdurige
genezingstijd met meer risico op
complicaties (C in afb 1).

16

Cg MAGAZINE

SEPTEMBER 2020

De in het begin van dit millennium gepopulariseerde
S-lift-techniek, oorspronkelijk door Ansari (B in afb 1)
ontwikkeld in de jaren zestig, is een meer conservatieve
procedure die minder risico op complicaties met
zich meebrengt. De techniek is eenvoudiger en
daarom ideaal voor de beginnende operateur,
die natuurlijk ogende resultaten wenst met
een minimale hersteltijd en een kleinere
kans op complicaties.

Afb 1
A: mini-lift met alleen huidexcisie
B: S-lift
C: Uitgebreide klassieke facelift

De S-lift-techniek bestaat uit een S-vormige excisie
van de huid voor de tragus, in de mid-face met een
gemodificeerde SMAS-plicatie.
Deze kleinere excisie van de huid (afb 3) kan leiden tot
resultaten die vergelijkbaar zijn of zelfs beter zijn dan
die van de traditionele facelift in de hals en de nek.
De S-lift-techniek biedt veel voordelen, waaronder
een korte operatieduur, een snelle herstelperiode,
natuurlijke resultaten, minimale littekens en
haaruitval achter de oren en het temporale gebied
(afb 2), en minder gevaar voor aangezichtszenuwletsel.
De S-lift is bij uitstek geschikt voor de jongere patiënt
met vroege laxiteit van de huid, maar kan ook bij
oudere patiënten met laxiteit van de hals en de
nek een mooie verbetering geven.

Afb 2

Afb 3
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DE TECHNIEK
Afb 3

Preoperatief wordt een half uur voor de operatie
1 ml alprazolam als orale sedatie gegeven.
Maak tumescente oplossing in een 500 cc Ringerse
oplossing. Doe daar 1 ml adrenaline, 10 cc natrium
bicarbonaat en 600 mg lidocaine in.
Het preauriculaire gebied wordt geïnfiltreerd met de
tumescente oplossing om pijn, zwellingen en eventuele
hematomen te minimaliseren. Voorts wordt in totaal
tweehonderd tot driehonderd ml tumescente oplossing
met een stompe naald of een canule in het operatiegebied
geïnfiltreerd.
Vóór de operatie wordt een liposuctie van het submentale
gebied en de hamsterwangen uitgevoerd.
Als er sprake is van een scheiding van de platysma, kan de
spier worden gehecht via een submentale incisie. De huid
wordt gemarkeerd (zoals weergegeven in afb 3 en 4).

Afb 4

Na de excisie van de huid wordt de huidflap opgetild
(Afb 5) en wordt de SMAS gescheiden van het onderhuidse
vetweefsel. Het gebruik van een verlengd supraplatysmaal
dissectie-vlak (ESP) stelt de operateur in staat om het vet
uit de diepere laag te contouren en te herpositioneren.
De dissectie strekt zich mediaal tot 5 cm uit vanaf de tragus.
Tijdens deze procedure worden de masseterische
musculocutane ligamenten doorgenomen, waardoor
de operateur de huidflap afzonderlijk van de SMAS kan
repositioneren. Bij het verdelen van de aponeurotische
weefsels moet de operateur de dissectie lager houden dan
de arcus zygomaticus om ernstig zenuw- of vaatletsel te
voorkomen. De dissectie moet zich inferieur uitstrekken
tot de musculus sternocleidomastoïdeus en submandibulaire gebieden om het de platysma mogelijk te maken,
samen met de ESP te worden gerepositioneerd. Deze
techniek zal ook de submentale hoek corrigeren.

Afb 5

Boven de tragus is alleen tractie op de huid nodig, d.w.z.
trekken van punt C naar punt C1 (afb 4). De excisie moet
ongeveer 2 tot 3 cm boven het oor eindigen (afb 3)
om onnodig haarverlies en een zichtbaar litteken in
het temporale gebied te voorkomen en om het risico
op letsel aan de temporale zenuw, die dieper in het
mesotemporalisgebied ligt, te verkleinen. Hoewel
de regionale musculocutane ligamenten worden
doorgenomen, zal correctie van de diepe nasolabiale
plooien niet gelijktijdig plaatsvinden.
Deze correctie van de nasolabiaalplooien kan aanvullend,
en indien gewenst, plaatsvinden door bijvoorbeeld fillers.
Dit kan indien nodig peroperatief worden toegepast.
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Afb 6

COMPLICATIES

De eerste hechting gaat superieur door in een U-vorm
ongeveer 1,5 tot 2,0 cm voor het oor. Deze hechting
eindigt met een beet in het periost van het zygoma, stevig
maar niet te strak vastgebonden. De hechting zal de nek
naar boven trekken. De tweede hechtdraad moet onder
een hoek van 45 graden worden ingebracht om de parotis
fascia en SMAS samen op te pakken zodat de onderkant
zijwaarts naar omhoog getrokken wordt. Ondermijning
van meer dan 5 cm van de tragus naar de middellijn is
niet nodig. Het hechten gebeurt in een O-vorm en wordt
uitgevoerd in meerdere kleine hapjes.
Het vetweefsel mag niet van het ondervlak worden ver
wijderd tijdens de dissectie van het supra-SMAS-vlak. De
huid- en onderhuidse vectoren moeten altijd 45 graden
superolateraal worden gepositioneerd.
De onderhuidse weefsels worden gesloten met
3 suspensiedraden van 3-0 Vicryl , op de punten A, B
en C (afb 4), te beginnen met het laagste punt van het
huiddefect (punt A). De hechting wordt geplaatst tussen
het laagste niveau van het uitgesneden deel en de tragus
(punt A tot punt A1 in afb 4), waarbij de huid onder lichte
spanning naar boven en naar achteren wordt getrokken.

Gedurende de operatie ontstaat er een tijdelijke
paralyse van de aangezichtsspieren, zodat de
patiënt tijdens de operatie niet of nauwelijks kan
praten. Door de gebruikte tumescente techniek
zijn hematomen zeldzaam. Omdat de SMAS niet
doorgenomen wordt is de kans op een zenuwletsel
minimaal. Desondanks worden toch enkele
hematomen gemeld. Er werden geen gevallen
van zenuwletsel , huidnecrose of infectie gemeld.
Patiënten kunnen klagen over spanning en pijn in
het pretragale gebied. Echter deze symptomen
verdwijnen na 3 weken. Tijdelijke oneffenheden,
alsook een plooi achter het oor, inferieur aan
de oorlel, treden bij de meeste patiënten op,
en verdwijnen spontaan tussen 8 en 12 weken
na de operatie.

DE VOORDELEN VAN DEZE S-LIFT
1	
Complicaties worden vermeden door
bovenstaande techniek.
2 Minimale kans op hematomen.
3 De operatie kan ambulant uitgevoerd worden
in een behandelkamer.
4	
Antibiotische profylaxe is niet nodig gezien de
kleine kans op per en post operatieve infecties.
5	
De operatie wordt onder orale sedatie, in
dagbehandeling onder tumescente locale
anesthesie uitgevoerd.

De tweede hechtdraad wordt tussen de mediale huidflap
ter hoogte van de tragus en de superieure helix geplaatst
(punt B tot punt B1 in afb 4).

Bron: ”Aesthetic Surgery Journal – September/October 1999”

De 4e SMAS-plicatie (Afb 6) wordt uitgevoerd met twee
hechtingen met 2-0 Prolene. De eerste hechtdraad wordt
verticaal ingebracht, beginnend bij het periost van het
zygoom en zich inferieur uitstrekkend, waarbij kleine
beetjes worden gemaakt in de SMAS net voor het oor
en een grotere beet wordt gemaakt in de platysmaspier
ter hoogte van de onderkaak.

De derde en laatste hechting wordt geplaatst tussen het
niveau van de helix van de mediale flap en het temporale
gebied (punt C tot punt C1 in afb 4). Nadat het huid
overschot is weggesneden, wordt de rest van de huid
gesloten met een 5-0 Prolene continue hechtdraad.
In sommige gevallen kunnen zich ezelsoren ontwikkelen
ter hoogte van de oorlel en in het temporale gebied.
Als dit gebeurt, wordt de excisie verlengd en worden de
ezelsoren verwijderd. Een elastische drukverband wordt
postoperatief gedurende 3 tot 5 dagen op het hoofd
aangebracht.

LITERATUUR
1 P. Ansari : Elimination of the retorauricular incision in face-lifts :

SAMENVATTING
De S-lift is een veilige, snelle en eenvoudige procedure
met bevredigende esthetische resultaten. De techniek biedt
minimale complicaties en een korte herstelperiode, met min
der littekens dan de conventionele facelift (C in afb 1), en is
derhalve een ideale face-lift voor de beginnende operateur.

Aesthet Surg J . Jan-Feb 2003;23(1):14-9.

2 The s-lift : S.Saylan : Less is More, Aesthetic Surgery Journal –
September/October 1999
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BEHANDELING
Door dr. Elian Brenninkmeijer, Dermatoloog, internationaal trainer, KOL Allergan Medical Institute

Mauricio De Maio, De Maio M, MD Codes™: een methodologische benadering
van cosmetische behandelingen met hyaluronzuurfillers

HET BELANG
VAN EEN BEHANDELPLAN
Bij het behandelen van een cosmetisch patiënt streven wij als arts naar het optimale
esthetische behandelresultaat. Tegelijkertijd proberen we zo goed mogelijk aan de
verwachtingen van de patiënt te voldoen. Dit laatste is naast een esthetisch aantrekkelijk
behandelresultaat een belangrijke pijler voor het succes in de cosmetische kliniek.

Patiënten die cosmetische behandelingen laten doen
kunnen ontevreden zijn over het resultaat. Dit kan
diverse redenen hebben, waaronder het hebben van
een andere verwachting ten aanzien van zijn/haar
behandeling. Elke arts die cosmetische behandelingen
uitvoert, is bekend met de tegenstelling; wat een patiënt
wenst en wat de patiënt daadwerkelijk nodig heeft.
Hoewel patiënten zich vaak focussen op een gebied
in het gezicht waar ze niet tevreden over zijn (zoals
een neus-lippenplooi, de kaaklijn of andere storende
lijntjes) verwachten zij in feite, misschien onbewust,
verbeteringen die verder gaan dan louter het elimineren
van geïsoleerde lijnen. Het is de uitdaging aan de arts om
erachter te komen wat de patiënt in zijn uitstraling het
meest stoort, vervolgens de patiënt uit te leggen welke
behandeling nodig is om zijn of haar esthetische doel te
bereiken en uiteindelijk een behandelplan voor te stellen
dat acceptabel is voor zowel de sociale, financiële als
medische situatie van de patiënt.
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Het systeem van de MD Codes, het eerste gepubli
ceerde behandelprotocol voor hyaluronzuurfillers,
heeft mij geholpen bij het verbeteren van mijn
injectietechniek, maar ook vooral om behandelplannen
te ontwikkelen die mij helpen bij het bieden van een
betrouwbaar en voorspelbaar behandelresultaat dat
aansluit bij de verwachtingen van mijn patiënt.
Daarom ben ik blij om de recente publicatie van
Dr. Mauricio de Maio toe te lichten waarin hij het
MD Codes-systeem gedetailleerd beschrijft en
patiënten voorbeelden laat zien van drie verschillende
behandelstrategieën.1
Hoewel voor velen van u die cursussen bij dr. De Maio
hebben gevolgd dit bekend in de oren zal klinken,
beschrijf ik verderop samenvattend het MD Codessysteem zoals het door de auteur is beschreven en
gepubliceerd.2,3,4 >
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MD CODES
De MD Codes, ofwel Medische Codes, is een systeem
ontwikkeld door dr. Mauricio de Maio om specifieke
richtlijnen te geven met informatie over de anatomische
injectie locatie, huidlaag, toedieningsvorm (naald of canule),
injectietechniek (bijv. aliquot, bolus, waaieren) en het
minimale aanbevolen productvolume dat dient te worden
gebruikt om optimale behandelresultaten te behalen,
ongeacht leeftijd, geslacht of etniciteit van de patiënt.
Het behalen van succesvolle behandelresultaten wordt
in dit artikel gedefinieerd als het verminderen van een
negatieve of ongunstige gezichtsuitdrukking en het
versterken van positieve gelaatskenmerken.

'Het MD Codes-systeem maakt het als
eerste mogelijk om een universele taal
te spreken tussen artsen onderling
en tussen de arts en de patiënt bij een
behandeling met hyaluronzuurfillers'

Ook zijn de MD Codes het eerste systeem dat het
mogelijk maakt om een universele taal te spreken tussen
artsen onderling en tussen de arts en de patiënt bij een
behandeling met hyaluronzuurfillers. De codes bestaan
uit letters, cijfers, vormen en kleuren die nauwkeurige
anatomische injectie locaties en -technieken voor
het toedienen van hyaluronzuurfillers beschrijven.
De injectieplaats wordt beschreven met een combinatie
van een letter en een cijfer.

De auteur respecteert dat variabelen als leeftijd, geslacht
en etniciteit van de patiënt niet binnen de invloedssfeer
van de arts liggen. Elk van deze kenmerken kan het
vetgehalte, de spieractiviteit, de kwaliteit en laxiteit van
de huid beïnvloeden, wat resulteert in een oneindige
verscheidenheid aan gezichten. Echter, met toepassing
van de MD Codes kunnen de technische aspecten
als gebruikt product en toegepaste injectietechniek
nauwkeurig worden gecontroleerd door de arts.

Het gebruik van codes in plaats van het gebruik van de
precieze anatomische beschrijving of term wordt soms
bekritiseerd omdat het niet exact genoeg of minder
wetenschappelijk zou zijn. Daarentegen kan het systeem
dienen als universele taal en platform voor communicatie
tussen clinici van de diverse vaardigheidsniveaus. Ook
kunnen de codes dienen als een eenvoudige verwijzing bij
het plannen van een cosmetische behandeling.

In deze recente publicatie beschrijft dr. De Maio de
systematiek om uiterlijke emotionele kenmerken te
behandelen met behulp van algoritmen en de daarbij
behorende aanbevolen minimale productvolumes.
Wat betekent dit nu precies?

BEHANDELEN VAN EMOTIONELE KENMERKEN
Diverse auteurs hebben gesuggereerd dat in plaats van
het behandelen van geïsoleerde probleemzones in het
gezicht, juist de emotionele kenmerken van een
gezicht moeten worden aangepakt.5,6,7
Vanuit de ervaring van die auteurs wordt de patiënt
tevredenheid vergroot wanneer een behandeling zich
richt op het verminderen van de negatieve of ongunstige
gezichtsuitdrukking en het versterken van de positieve
gelaatskenmerken, in plaats van het behandelen van
geïsoleerde probleemzones. In de literatuur wordt een
aantal emotionele kenmerken van het gezicht beschreven
waaronder boosheid, angst, vermoeidheid, verdriet en
geluk. In dit artikel worden de gezichtsuitdrukkingen
gegroepeerd in vier negatieve kenmerken (vermoeid,
verdrietig, verslapt en boos) en vier positieve kenmerken
(aantrekkelijk, jong, meer contour/slank en vrouwelijk voor
vrouwen ofwel mannelijk voor mannen).
Het behandelen van een negatieve gezichtsuitdrukking is
uitdagend gezien de vele variabelen die het behandelsucces
kunnen beïnvloeden. De klinische kenmerken van een
vermoeide blik kunnen o.a. zijn: verslapping van de wangen,
ingevallen slapen en wallen. Voor de behandeling van het
signaal vermoeidheid met de MD Codes is een specifieke
formule vereist die elk van deze klinische kenmerken
adresseert.
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MD CODES FORMULES
De auteur presenteert een set MD Codes die de behan
deling van specifieke gezichtskenmerken beschrijft.
Deze codes worden vervolgens gegroepeerd in formules
met meerdere codes. Afhankelijk van de klinische presen
tatie heeft niet elke patiënt alle codes uit iedere formule
nodig. “Hangende wangen” (volumeverlies) wordt
beschreven als Ck1 + Ck2 + Ck3 + Ck4 + Ck5.
Voor elk van de klinische kenmerken wordt een specifiek
algoritme gepresenteerd (zie Afb.1, 2)
Als een wat meer complex voorbeeld in het artikel wordt
de behandeling van "wallen" beschreven. Het algoritme
voor de behandeling van traangoten en wallen wordt
getoond in respectievelijk Afb. 1 en 2.
Bij een overgrote meerderheid van de patiënten die zich
stoort aan hun traangoten en wallen is tevens sprake van
verslapping van de wangen en/of volumeverlies. Dit vereist
allereerst een behandeling van de wangen (fundering) en
de slapen (contouring). Alleen een jongere patiënt die zich
presenteert zonder enig volumeverlies of verslapping kan
baat hebben bij een rechtstreekse behandeling van de
traangoten.

FUNDERING, CONTOURING EN VERFIJNING
Belangrijk om te vermelden is dat de volgorde waarin de
MD Codes formules worden toegepast, het succes van
de behandeling aanzienlijk kan beïnvloeden. De auteur
stelt voor de behandeling uit te voeren in de volgorde
van fundering, contouring en verfijning, waarbij hij een
analogie van de constructie van een huis gebruikt.
Bij het behandelen van een gezicht wordt de basis
met name gelegd door het creëren van structuur en
het verminderen van verslapping in de midface. Deze
benadering (en analogie) helpen niet alleen de injector
bij het opstellen van een stapsgewijs behandelplan,
maar ook bij zijn/haar communicatie met de patiënt die
hierdoor misschien beter begrijpt dat verslapping van
de wangen het resultaat is van een ontbrekende
fundering op het jukbeen. >

Afb 1: Algoritme traangoten

Afb. 2: Algoritme wallen

SEPTEMBER 2020

Cg MAGAZINE

23

BEHANDELINGSTRAP

VOLUMEPLANNING
Naar mijn mening stelt de auteur in dit artikel correct:
"Eén van de uitdagingen waarmee clinici in de praktijk worden
geconfronteerd tijdens het plannen van een behandeling, is het
inschatten van het totale productvolume dat nodig is voor de
behandeling." Dit kan vooral een uitdaging zijn bij complexere
behandelplannen.
Om dit probleem aan te pakken, introduceerde De Maio
de active numbers. Dit zijn de corresponderende voorgestelde
injectievolumes voor elk van de codes die een schatting van het
totaal volume vereenvoudigen. Volgens de auteur zijn de active
numbers minimumvolumes die nodig zijn om een zichtbaar
en reproduceerbaar behandelresultaat te bereiken. Op basis
van het klinisch oordeel van de arts zal per individu een juist
totaalvolume worden bepaald, afhankelijk van de individuele
behoeften van de patiënt. De voorgestelde volumes zijn gelei
delijk tot stand gekomen op basis van de klinische ervaring
van Dr. Mauricio de Maio.
Vermeld moet worden dat het MD Codes-systeem is ontwikkeld
voor de Juvéderm® VYCROSS hyaluronzuurfillers (Allergan plc,
Dublin, Ierland.), daarbij rekening houdend met de specifieke
eigenschappen en werkingsduur van deze producten. Andere
merken hyaluronzuurfillers verschillende in hun reologische
eigenschappen en werkingsduur. Daarom kunnen voor de
diverse merken verschillende injectieprotocollen, -technieken
en -volumes nodig zijn om dezelfde verwachte resultaat te
bereiken.

CASE STUDIES

1

2

3

4

Last but not least, een parel in deze publicatie zijn de
drie case studies die door de auteur zijn gepresenteerd.
Afb.3 toont het voorbeeld van een patiënt met een verslapt
uiterlijk. Hierbij wordt een gedetailleerd behandelplan met
geïnjecteerde volumes beschreven.

Afb. 3: Case studie “Saggy Face”
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CONCLUSIE
Zoals ik al eerder aangaf, ben ik zelf een groot
liefhebber van de MD Codes. Dit systeem helpt mij
om mijn behandelresultaten te verbeteren, maar
vormt tevens een uitstekende basis waarmee ik
andere injecterende artsen kan onderwijzen.
Naast dit enthousiasme moeten we ook erkennen
dat, hoewel inmiddels wereldwijd toegepast, het
MD Codes-systeem afkomstig is van één injector
en zijn klinische ervaringen. Om deze klinische
resultaten meer kracht bij te zetten, is verder
onderzoek nodig en gewaardeerd. Toekomstige
publicaties op basis van breder onderzoek en
waarbij meerdere clinici betrokken zijn, en welke
bedoeld zijn voor het evalueren van de MD Codes
en de patiënt gerapporteerde uitkomstmaten,
zullen nog meer wetenschappelijk onderbouwde
achtergrond geven. Praktijkervaringen met
het toepassen van de MD Codes door meerdere
clinici zal van onschatbare waarde zijn bij het
beoordelen van de praktische bruikbaarheid van
dit klinische hulpmiddel. Ook wordt aanvullend
onderzoek gedaan naar de relatieve veiligheid en
werkzaamheid van een behandeling met behulp
van de MD Codes.
Hoewel de inhoud van dit artikel specifiek
de mening van de auteur weergeeft, is het
MD Codes-systeem ontwikkeld op basis van zeer
uitgebreide ervaringen met het behandelen van
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FLEBOLOGIE
Door drs. Chantalle van de Pas, arts en arts-onderzoeker

Vervolg:
Onderzoek naar
de behandeling van
lipoedeempatiënten
en hun kwaliteit
van leven
(Red.) In het Cg magazine
van december jl. besprak
Chantalle van de Pas haar loopbaan
als arts, hobby’s en passie voor
het onderzoek. In mei 2020 is haar
nieuwste publicatie (samen met
M. Neumann en R. Boonen)
over lipoedeem, tumescente
liposuctie en lymfscintigrafie
gepubliceerd in Phlebology.
Titel: “Does tumescent
liposuction damage
the lymph vessels in
lipoedema patients”?
In deze Cg-uitgave
geeft zij uitleg
over dit artikel.

Boonen

Neumann

Van de Pas
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Zoals uitgebreid besproken in
het vorige artikel is lipoedeem
een veel voorkomende
dermatologische aandoening, die nog
steeds onvoldoende herkend wordt.
Bij lipoedeem is er een stoornis
in de aanmaak van vetweefsel
waardoor zich abnormale
vetdeposities vormen.
De introductie van vibro-liposuctie
onder tumescent anesthesie
heeft de therapeutische opties
voor lipoedeempatiënten
ingrijpend veranderd.
Deze behandeling heeft er namelijk
voor gezorgd dat hierdoor de klachten
foto: R. Boonen

bij deze patiëntengroep verminderen,
en dat de mobiliteit en
kwaliteit van leven verbeteren.

LYMFATISCHE INSUFFICIËNTIE KAN EEN BELANGRIJKE ROL SPELEN
BIJ DE PATHOFYSIOLOGIE VAN LIPOEDEEM.
Hierover bestaan verschillende theorieën:

11. De verhoogde druk van het vetweefsel veroorzaakt een mechanische obstructie voor de lymfvaten.
Bij lipoedeem is de anatomie van het lymfevatenstelsel normaal bevonden, voor zover het de grote lymfevaten betreft.
De verhoogde intercellulaire druk als gevolg van het uitzetten van vetweefsel (vanwege onevenredige vergroting van
de adipocyten) kan echter een lichte mechanische obstructie van de kleine lymfevaten in de septa veroorzaken,
wat resulteert in milde lymfostase en oedeem van het onderhuidse weefsel.

22. Een micro-angiopathie van de lymfecapillairen geeft een verhoogde permeabiliteit van
de kwetsbare vaatwand.
Sommige publicaties suggereren echter dat een microangiopathie van de lymfecapillairen in de bindweefselsepta
tussen vetlobben een verhoogde permeabiliteit veroorzaakt door een kwetsbare vaatwand. Dit zou ook een verhoogde
neiging tot oedeemvorming kunnen verklaren.
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Om vast te stellen of de lipoedeempatiënten aanvankelijk
een dysfunctie in de lymfestroom hadden of dat dit normaal
was, kwantificeerden we de lymfestroom met behulp van
lymfscintigrafie.

Mogelijk kan liposuctie het risico met zich meedragen
dat dit de lymfvaten beschadigt. Tumescent zou, net als
het voorkomen van zenuwschade, ook de lymfvaten
kunnen sparen.

Lymfscintigrafie is een betrouwbare, reproduceerbare,
minimaal invasieve methode om lymfeflow te beoordelen en
lymfestase en dysfunctie op te sporen en te kwantificeren.
Juist het kwantificeren van de flow vormt een belangrijke
parameter om eventuele schade na een ingreep in maat en
getal te kunnen uitdrukken.

Om te onderzoeken of de functie van het lymfestelsel
is veranderd na tumescente liposuctie - en dus om
vast te stellen of tumescente liposuctie als een veilige
techniek kan worden beschouwd - vergeleken we
lymfscintigrafieën van lipoedeem patiënten voor en na
tumescente liposuctie.

VRAAGSTELLINGEN:
11. Hoe zit het met het lymfsysteem bij lipoedeem patiënten in vergelijking met
een gezonde (normale) populatie?
22. Tumescente liposuctie draagt bij aan de behandeling van lipoedeem, echter beschadigt
dit niet het lymfsysteem?

Lymfscintigrafie in het kort: subcutaan wordt een radioactief eiwitdeeltje (colloïd) in de 1e interdigitale ruimte
van beide voetruggen ingespoten. Het lichaam tracht dit deeltje op te ruimen via het lymfevaatstel.
Dit eiwitdeeltje straalt gammastraling uit wat de speciale scanner kan detecteren. Opnamen worden gemaakt
van benen, liezen en abdomen op verschillende tijdstippen om de lymfe-kinetiek te beoordelen. Dit wordt kwalitatief
(visueel) en kwantitatief (door middel van berekeningen parameters “clearance” en “inguinal uptake”) beoordeeld.
Clearance = disappearance radioactive protein from the depot of the feet (het verlies van radioactiviteit op de
inspuit plaats; de bron).
Inguinal uptake = uptake groin radioactive protein. (de stapeling van radioactiviteit op de detectieplaats; in
het geval van lipoedeem wil men de lymfefunctie van het been onderzoeken. De bron is dan de voet (inspuitplaats)
en het detectiepunt de lies omdat de natuurlijke lymfestroom van distaal naar proximaal verloopt).
De snelheid waarmee het isotopencolloïd uit de injectieplaats wordt geklaard, en het percentage opname
van isotopencolloïd in de regionale lymfeklieren na 2 uur correleert goed met de lymfatische functie.
De meting meet dus het volume dat in een bepaalde vooraf gedefinieerde tijd verplaatst wordt.

METHODEN
A.	Lymfscintigrafiën werden uitgevoerd om de lymfe-uitstroom van 117 lipoedeempatiënten te kwantificeren.
A
Gemiddelde klaringspercentages van radioactief eiwit geladen na 1 minuut met betrekking tot de totale
geïnjecteerde dosis en gecorrigeerd voor het radioactiviteit verval van het radiofarmaceuticum in de subcutane
lymfevaten werden gebruikt als functionele kwantitatieve parameters, evenals de klaringspercentages en inguinale
opname 2 uur na injectie. De resultaten van de lymfefunctie bij patiënten met lipoedeem werden vergeleken
met waarden verkregen van normale gezonde vrijwilligers.

BB. We vergeleken ook lymfscintigrafieën van 50 lipoedeem patiënten voor en 6 maanden na
tumescente liposuctie.
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RESULTATEN
A1.	Bij 117 lipoedeem patiënten zijn 2 uur post injectie
de klaring van rechter- en linkervoet verstoord
(79,5% en 87,2% resp.)
	Dit in tegenstelling tot 20,5 % en 12,8% resp.
bij normale vrijwilligers. De opname 2 uur post injectie
in de rechter- en linker lies was verstoord in 60,3 en
64,7% resp. Dit in 39,7% en 35,3% resp. bij normale
vrijwilligers.

BB.

Bij 50 lipoedeem patiënten zijn de gemiddelde klaring
	voor minus na tumescente lipo-zuiging van zowel de
rechter- als de linkervoet (of van beide voeten) licht
verbeterd, 0,01 (p = 0,37).
Dit was echter niet statistisch significant.
	De gemiddelde opname in de lies vóór minus na
tumescente liposuctie van de lies was ook licht verbeterd,
0,02 (p = 0,02). Dit is statistisch wel significant.

CONCLUSIES
Je mag uit onze studie dus concluderen dat de
A	
lymfetransportcapaciteit bij het merendeel van
lipoedeempatiënten (in vergelijking met gezonde
vrijwilligers) sowieso al verstoord is. In de zin van
beperkt transport in de tijd.

BB.	Tumescente liposuctie gaf een minimale verbetering

NA 3 MAANDEN TUMESCENTE LIPOSUCTIE

foto: R. Boonen

	van het lymfestelsel, maar dit was alleen statistisch
significant voor de opname in de lies.
	Het belangrijkste is dat onze studie heeft aangetoond
	dat tumescente liposuctie de lymfevaten bij patiënten met
lipoedeem niet beschadigt, de uitstroom van lymfe nam
zelfs iets toe na liposuctie. Tumescente liposuctie is
dus een veilige methode. We hebben echter wel
een grotere studie nodig om onze gegevens te
laten bevestigen.

Hopelijk geeft dit artikel een goede bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek, om de effectiviteit van deze operatietechniek
bij lipoedeempatiënten aan te tonen en meetbaar te maken, dat deze operatietechniek effectief en veilig is, met als doel
de erkenning van lipoedeem en uiteindelijk opname in het verzekeringspakket.
Om het gehele artikel online te lezen browse naar: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC7178148/pdf/10.1177_0268355519885217.pdf of scan de qr-code ▶

Chantalle van de Pas zet zich heden ook in voor onderzoek naar de complicatie blindheid bij fillers tezamen met
dr. Peter Velthuis, drs. Tom Decates en drs. Leonie Schelke.
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PRAKTIJK
Door Ludy Holst, cosmetisch arts KNMG en eigenaar kliniek

INTERVIEW
MET HUIDTHERAPEUTENTEAM
VAN LENNEP KLINIEK
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'HET IS FANTASTISCH LEUK EN LEERZAAM OM
MULTIDISCIPLINAIR TE WERKEN, DAT IS ALTIJD MIJN
DROOM GEWEEST! IN EEN TEAM VAN COSMETISCH
ARTSEN, PLASTISCH CHIRURGEN, HUIDTHERAPEUTEN
EN CONSULENTEN WERKEN WIJ SAMEN MET ONZE
KLINIEKMANAGER, FRONT- EN BACKOFFICE OFFICE
AAN EEN OPTIMALE ZORG VOOR ONZE CLIËNTEN.'

Welke opleiding heb je gevolgd en hoe was de verhouding
tussen medische versus cosmetische huidtherapie?
Seline: “Ik heb een Bachelor Degree Huidtherapie behaald, dit was
een 4- jarige HBO opleiding op de Haagse Hogeschool. De verhouding
tussen medische huidtherapie en cosmetische huidtherapie was niet
evenredig naar mijn idee. Ik vond zelf dat er iets meer focus werd gelegd
(vooral tijdens de vaardigheidslessen) op elektrische epilatie, zwachtelen,
huidziekten en -aandoeningen en oedeemtherapie. Laser-, IPL-behan
delingen en andere behandelingen die ik nu wel veel doe in praktijk,
zoals peelings, bindweefselmassage, HydraFacial enz. kwamen minder
aan bod”.
Je voert nu cosmetische behandelingen uit, sluit dit aan
bij jouw opleiding?
Seline: “Het theoriegedeelte sluit redelijk aan op de cosmetische
behandelingen die ik nu doe. Dan heb ik het over de basiskennis, de
algemene theorie van de huid, algemene theorie over bepaalde zuren
voor de huid etc. Kennisoverdracht specifiek gericht op de behandelingen die ik nu doe zoals Laser/IPL, bindweefselmassage, HydraFacial,
en peelings was minder aanwezig. Dit leerde ik pas echt tijdens stages.
Toen ik bij Van Lennep Kliniek begon, zijn de interne trainingen over
professionele huidverbeteringsproducten en de daarbij aansluitende
huidtherapeutische behandelingen erg leerzaam en verdiepend geweest
voor mij. Ik leer ook veel doordat mijn huidtherapie collega’s en onze
cosmetisch arts drs. Ludy Holst kennis aan elkaar overdragen en we
onze successen en moeilijke casuïstiek met elkaar bespreken”.
Wat is op dit moment jouw favoriete behandeling en heb je
op de opleiding hierover kennis opgedaan of dit meer geleerd
in de praktijk?
Fleur: “Mijn favoriete behandeling op dit moment is de HydraFacial.
Tijdens mijn opleiding had ik al goede verhalen gehoord over deze
behandeling, maar de uitvoering ervan heb ik echt pas tijdens mijn stage
geleerd. Het fijne van de HydraFacial is dat het een snelle en effectieve
behandeling is en dat het resultaat al direct zichtbaar is! Dit maakt de
behandeling ideaal voor iedereen die snel een mooie glow wil hebben
van de huid. Daarnaast is de behandeling heel mooi te combineren
met andere huidverbeterende behandelingen”. >
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Zijn er ook behandelingen die jij uitvoert die vergoed worden
door de verzekering?
Fleur: “Er zijn een aantal huidtherapeutische behandelingen die
ik uitvoer die vergoed kunnen worden door de zorgverzekering.
Bijvoorbeeld acnebehandelingen en laserontharen in het gelaat
bij vrouwen. Ook het behandelen van littekens en het verwijderen
van huidoneffenheden in het gelaat valt onder verzekerde zorg.
Behandelingen die ik hiervoor toepas zijn bijvoorbeeld cryotherapie
en micro-coagulatie”.
Hoe ervaar jij de samenwerking met een cosmetisch arts?
Danielle: “Het is fijn dat onzekerheden rondom een behandeling/
diagnose intern besproken kunnen worden. Daarbij is het een hele
leuke en goede aanvulling op elkaar samen kunnen we tot veel
mooiere resultaten komen dan alleen”.
En behandelen jullie weleens één cliënt tezamen op een dag?
Danielle: “Het komt wel eens voor dat een cliënt bij beide behan
delaars op een dag komt. Dit gebeurt niet heel vaak omdat er niet
altijd op dezelfde locatie een huidtherapeut en arts aanwezig zijn.
Daarnaast is het niet altijd mogelijk behandelingen met elkaar
te combineren, dit moet goed vooraf ingepland worden”.
Hoe houd jij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in
dit vak? Ik neem aan dat jij voor jouw beroepsgroep ook
nascholing moet volgen?
Danielle: ”Ik lees de nieuwsbrief van de NVH, hou Social Media in de
gaten van verschillende klinieken en lees het Nederlandse tijdschrift
voor huidtherapeuten. Daarnaast volg ik cursussen om mijn kwaliteit te
behouden, deze cursussen richten zich voornamelijk op de aspecten
binnen het behandelen waar ik me op dat moment nog niet zeker
genoeg over voel. Om de titel 'huidtherapeut' te behouden moeten
er 150 accreditatie punten behaald worden in 5 jaar”.
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Ben jij lid van een beroepsvereniging en
of een andere vereniging zoals de DALA?
Margot: ”Ik ben lid van de beroepsvereniging
van huidtherapie; de NVH (Nederlandse
Vereniging van Huidtherapeuten). Daarnaast
sta ik ingeschreven in het KP-register om mijn
kwaliteit als huidtherapeut de behouden en
verder te ontwikkelen”.
Wat is jouw ambitie in de toekomst,
hoe zou je willen uitgroeien?
Margot: ”Als huidtherapeut wil ik me graag
blijven ontwikkelen en specialiseren. Door
bijvoorbeeld verschillende cursussen te volgen
waardoor het behandelaanbod wordt verruimd.
Daarnaast denk ik dat ik binnen de cosmetische
industrie niet ben uitgeleerd en zou een oplei
ding tot Physician Assistant een geweldige
aanvulling vinden. Dit is voornamelijk mijn
ambitie op behandelgebied.
Een verantwoordelijke functie of extra verantwoordelijkheid over bijvoorbeeld teamhuidtherapie wanneer deze nog meer groeit,
lijkt me ook erg interessant”.

PRO + Intensif
The most advanced RF Microneedle technology today

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

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

Contact:

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

INTERVIEW
Door Franca van der Smit, cosmetisch arts KNMG

Sinds 2019 is de titel cosmetisch arts KNMG een feit. Iets waar we als verenging trots op
mogen zijn. We blijven doorgroeien en professionaliseren, maar waar staan we nu en wat
is het belang van de titel? Wat zijn de huidige ontwikkelingen en wat betekent het voor jou
binnen de beroepsgroep; Voor nu en in de toekomst? Moet je in actie komen?

EEN AANTAL VRAGEN
AAN ANNEMARIE VAN ROSMALEN,
VOORZITTER ONDERWIJSCOMMISSIE NVCG
EN BESTUURSLID SOCG
WAT BETEKENT DE PROFIELERKENNING
VOOR JOU ANNEMARIE VAN ROSMALEN,
ALS VOORZITTER ONDERWIJSCOMMISSIE
NVCG EN BESTUURSLID SOCG?
Voor mij persoonlijk zorgt de profielerkenning voor
een sterkere band met mijn collega’s. Als opleider
heb ik regelmatig overleg met andere opleiders.
Het daagt mij uit om na te denken over mijn eigen
handelen en behandelen. Sommige behandelingen
voer ik bijvoorbeeld tegenwoordig anders uit
dan vroeger door betere kennis van anatomie.
De artsen die ik dat leer zie ik groeien van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam en dat geeft
ze veel zelfvertrouwen met complexe procedures.
Door de profielerkenning wordt de cosmetische
geneeskunde een gespecialiseerd vakgebied en ik
ben trots dat ik onderdeel mag uitmaken van de
cosmetische artsen KNMG.

WAAR STAAN WE NU MET BETREKKING
TOT DE OPLEIDING?
De aftrap van onze erkende opleiding tot cosmetisch arts KNMG was in januari 2020. De theoretische modules worden reeds drukbezocht door
artsen die, al fulltime of beginnend werkzaam
zijn binnen de cosmetische geneeskunde, en
medisch specialisten uit andere vakgebieden.
Er zijn vijf modules die in een logische volgorde
zijn opgebouwd. Ze vormen een totaaloverzicht
van de cosmetische geneeskunde, bijvoorbeeld
de cosmetische dermatologie of de injectable
module. Dus als je een hiaat in kennis zou hebben
kan je dat snel bijspijkeren per onderwerp.
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De sprekers zijn specialisten in hun vakgebied
en geven overzichtelijk hun nieuwste inzichten
en ontwikkelingen, van de basis tot de gea
vanceerde vraagstukken.
Door de kleine groepen, in tegenstelling tot
congressen, is er veel interactie mogelijk.
Dus het biedt voor iedereen, die een solo praktijk
heeft of veel zelfstandig werkt, de gelegenheid
om met andere collega’s in het vakgebied te
kunnen sparren. We merken dat het waardevol
is dat collega’s elkaar leren kennen en van
elkaar kennis opdoen.
Helaas heeft de module Injectables een interruptie gehad door Covid-19. Gelukkig wordt in
januari 2021 opnieuw gestart met de theoretische modules en kan iedereen weer instappen.
Drie artsen in opleiding (AIOS) zijn gestart bij de
opleidingsklinieken. Voor hen zijn extra privélessen geregeld voor het theoretische curriculum
waardoor ze binnen de nominale studieduur
blijven. De AIOS heeft in zijn opleidingskliniek
een aantal maanden geassisteerd en samen met
de supervisor elke stap van de anamnese, lichamelijk onderzoek en behandeling doorlopen.
Vervolgens hebben ze onder begeleiding intakes,
behandelingen en controles uitgevoerd. Deze
worden getoetst met een KPB en OSATS. De
moeilijkheidsgraad van de behandelingen neemt
in de loop van de maanden toe. De uitgevoerde
behandelingen voldoen uiteindelijk aan een verplicht aantal behandelingen zodat de AIOS mag
groeien naar een ervaren specialist. >

Annemarie van Rosmalen,
cosmetisch arts KNMG

"Met de titel ‘cosmetisch arts KNMG’ onderscheid je je
nadrukkelijk van concurrentie die deze erkenning niet heeft!"
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ADVERTENTIE

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 2021 zijn er weer enkele opleidingsplaatsen 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.

1 De SOCG (Stichting
Opleiding Cosmetische
Geneeskunde) is het
aan de NVCG gelieerde

WIL JIJ ALS EEN VAN DE EERSTE AIOS
DE PROFIELOPLEIDING COSMETISCHE GENEESKUNDE VOLGEN?
Meld je dan nu aan, want in januari 2021 start een nieuwe lichting!
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 de sollicitatiecommissie van het opleidingsinstituut SOCG 1,
secretariaat@socg.nl of stuur direct je curriculum vitae met motivatiebrief!
Voor meer informatie scan de qr-code ▶

Stichting Opleiding Cosmetische Geneeskunde
Albrechtlaan 17

1404 AJ Bussum

secretariaat@socg.nl

www.socg.nl

opleidingsinstituut,
die verantwoordelijk is
voor het uitvoeren van
de profielopleiding tot
cosmetisch arts KNMG

WAAROM ZOU IEDEREEN BINNEN DE NVCG
EN DE BEROEPSGROEP COSMETISCH ARTS
KNMG MOETEN WORDEN?
De titel cosmetisch arts KNMG is een MUST HAVE, omdat
het een kwaliteitsstandaard is. Cliënten en werkgevers
zullen steeds vaker gaan kiezen uit profielspecialisten
die de norm zetten. Daarom is het verstandig om aan
te haken bij de cosmetisch artsen KNMG, want daarmee ben je in de toekomst als arts in de cosmetische
geneeskunde beschermd.

WAT IS DE TITEL COSMETISCH ARTS KNMG
WAARD?
Het staat voor een fulltime opleiding van twee jaar door
gerenommeerde cosmetisch artsen KNMG. Binnen
de opleiding leer je als AIOS om op een eerlijke manier
en medisch verantwoord een consult te doen.
De AIOS leert het commerciële aspect
en kan voorspelbare resultaten leveren.
Met achtergrondkennis van de anatomie leert
de AIOS om behandelingen veilig uit te voeren
om complicaties te vermijden. De AIOS wordt
allround opgeleid en heeft geavanceerde behandelingen veelvuldig uitgevoerd.
De titel cosmetisch arts KNMG geeft je niet
alleen erkenning, het geeft je ook de mogelijkheid om zelfstandig een praktijk te kunnen
voeren waardoor je je zeker kan voelen over
je eigen capaciteiten.
Ons profielspecialisme zal in de loop van de
jaren steeds duidelijker de bescherming van
de titel met zich meebrengen.

OP DIT MOMENT IS ER, NAAST DE
REGULIERE OPLEIDING, EEN OVERGANGSREGELING VOOR ARTSEN DIE AL
(VOLDOENDE) ERVARING HEBBEN BINNEN
DE COSMETISCHE GENEESKUNDE.
WAAROM IS HET BELANGRIJK OM ZO
SNEL MOGELIJK DOOR DE OVERGANGSREGELING TE KOMEN?
Voor de huidige toehoorders van de NVCG: Maak zo
snel mogelijk aanspraak op de enige erkende titel
‘cosmetisch arts KNMG’. Daarmee onderscheid jij je van
concurrenten die deze titel en erkenning niet hebben.
Je bent lid in plaats van buitengewoon lid of toehorend
lid van de NVCG. Ook dat onderscheidt jou van de
concurrentie.

“It is not
how good you
are now,
but how great
you are
going to be...”

WELKE KEUZE MOET JE MAKEN
ALS JE NOG GEEN COSMETISCH ARTS
KNMG BENT MAAR WEL WILT STARTEN
EN OF WILT DOORGROEIEN BINNEN
DE COSMETISCHE GENEESKUNDE?
Uiteraard kan je als ANIOS een periode bij een kliniek
werkzaam zijn. Vind je het vakgebied een uitdaging en
wil je je tot expert specialiseren; kies dan voor een
AIOS positie. De complexiteit van de behandelingen
nemen in de loop van de jaren steeds meer toe, complicatie management is essentieel en innovatie van
procedures vraagt om een gedegen basiskennis van
de cosmetische geneeskunde. De landelijke opleiding
tot cosmetisch arts KNMG is hiervoor ingericht om je
mee te nemen in dat traject.
Ga voor de erkenning als je carrière wil maken binnen
de cosmetische geneeskunde. Alle cosmetisch artsen
KNMG zullen een baan kunnen vinden bij een high end
kliniek. Als je weet dat je niet voor de overgangsregeling
in aanmerking komt dan is het advies de opleiding te
volgen en zo snel mogelijk te solliciteren voor
een opleidingsplek.

Voor onze beroepsgroep en de NVCG:
Het is belangrijk dat we richting RGS, CGS
en VWS kunnen laten zien dat de implementatie van de profielerkenning succesvol verloopt en er inmiddels een significant
aantal artsen door de overgangsregeling
zijn en geregistreerd konden worden als
cosmetisch arts KNMG. De profielerkenning voorziet in een maatschappelijk
belang: patiënten moeten te allen tijde
kunnen rekenen op de beste zorg, ook als
het (puur) cosmetische zorg betreft.

KOM JIJ IN AANMERKING VOOR
DE OVERGANGSREGELING?

De eisen van de overgangsregeling staan
vermeld op de NVCG website: nvcg.nl/
over-nvcg/informatie-overgangsregeling
of scan de qr-code en land in betreffende
onderwerp. Wanneer je in aanmerking
komt voor de overgangsregeling dan is het raadzaam
zo snel mogelijk te voldoen aan de visitatie-eisen en het
NVCG nascholingsprogramma te volgen.

TWIJFEL JE OF JE IN AANMERKING KOMT
VOOR DE OVERGANGSREGELING?
Neem dan zo snel mogelijk contact op met de NVCG
zodat je op tijd tot actie kunt komen om cosmetisch arts
KNMG te worden.
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De injectable die na 6 maanden
nog steeds nieuw resultaat geeft?
Ontdek amino-injectables.
Bekijk de webinar of ga
naar www.sunekos.nl
voor meer info.

2020

AGENDA
Nascholingsagenda
Op de homepage van de website van de NVCG www.nvcg.nl treft u
de nascholingsagenda. Daar kunt u een overzicht zien 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.

2021

Vanwege de maatregelen van de overheid omtrent Covid-19 worden er
op dit moment ook regelmatig geaccrediteerde webinars gehouden.
◀ Ga hiervoor naar: www.nvcg.nl of scan de qr-code

Bijeenkomsten NVCG
dinsdag 15 september

Algemene Ledenvergadering (via livestream)

vrijdag 27 november

Algemene Ledenvergadering

zaterdag 28 november

Congres

Bijeenkomsten NVCG
Save the dates!
dinsdag 9 maart		

Algemene ledenvergadering 		

zaterdag 5 juni 		

Algemene ledenvergadering en symposium

dinsdag 14 september

Algemene ledenvergadering 		

vrijdag 26 november

Algemene ledenvergadering en congresdiner

zaterdag 27 november

Congres		

Cg Magazines inzien
De Cg Magazines van de afgelopen jaren kunt u op onze website inzien.
Browse naar nvcg.nl/cg-magazine, of scan de qr-code
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VERSTERK HET RESULTAAT VAN

JOUW LASERBEHANDELINGEN
MET C E FERULIC

C E Fer u lic ver m i n d e r t p o s t- l a s e r
( a bl at ief en n ie t- a b l a ti e f )
do wn t im e m et 2 d a ge n v a n
e ry theem , oed e e m e n h i t t e s e n s a ti e .
Z o rg t voor een v e r h o o gd e
pa ti ën t t evr ed enh e i d o p h e t ge b i e d
v a n s t evig h eid , r i m p e l s e n e ga l i te i t
e n o p t im alis eer t d e a l ge h e l e
ui tstr alin g.

15% L-ascorbinezuur

Neutraliseert vrije radicalen en pakt tegelijkertijd reeds zichtbare tekenen van
huidveroudering aan.

1% Alpha-tocopherol

Neutraliseert vrije radicalen en versterkt de huidbarrière.

0.5% Ferulinezuur

Versterkt de werking van de antioxidanten l-ascorbinezuur en alpha-tocopherol.
Protocol: een 3 maanden durend, single center klinische studie bij 40 vrouwen in de leeftijd 35-60, Fitzpatrick IV met zichtbare tekenen van fotoschade. De testpersonen zijn willekeurig verdeeld in alleen laser en
C E Ferulic groepen. De gebruikte laser is Clear + Brilliant Perméa: fractionele niet-ablatieve laser. Elke groep onderging 6 laserbehandelingen met pulsenergie 1927nm 5ml en tot 15% dekking. C E Ferulic en
Biocellulose Masque (niet in assortiment NL) werden aangebracht direct na elke behandeling bij de C E Ferulic groep. Patiënten kwamen terug na de laatste behandeling na 1 week, 1 maand en 3 maanden.
Protocol: Een 7 dagen durende klinische studie met Dr. Jill Waibel bij 15 willekeurige personen, leeftijd 35-55 met milde tot matige fotoschade. De testpersonen werden behandeld met fractionele, ablatieve
CO2 laser (1/2 micron, 68% dichtheid). C E Ferulic en Aquaphor direct split-face aangebracht post-laser voor 48 uur. Na 18 uur werd Aquaphor vervangen voor placebo. Arts beoordeling uitgevoerd: pre- &
post-procedure, dag 1, 3, 5 & 7.

