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De polarisatie die ten gevolge van de Corona maatregelen nu plaatsvindt in
Nederland en daarbuiten is naar. Daar wordt niemand vrolijk van en het leidt tot
onrust en wantrouwen aan beide kanten. Mensen reageren verschillend als hen
van bovenaf regels opgelegd worden. Waar de één sneller geneigd is te geloven
dat leiders het beste met je voor hebben en alle kennis in huis hebben wil de
ander zich daar eerst zelf van overtuigen.
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Bij een vereniging zoals de NVCG spelen dit soort krachten ook weleens.
Zo was er enkele jaren geleden veel onrust naar aanleiding van nieuwe regels
om lid te kunnen blijven van de vereniging. Dit had toen alles te maken met
strengere kwaliteitseisen en onze wens om ons vakgebied en de NVCG te
professionaliseren. Gelukkig kunnen we nu vaststellen dat het ingezette beleid
van destijds ons geholpen heeft naar de gewenste erkenning van ons vakgebied
als medische discipline.
Het is niet altijd makkelijk om met de wijsheid van vandaag voor je achterban de
juiste route uit te stippelen. Als het beleid ons persoonlijk raakt komt alles onder
een vergrootglas te liggen. Het is een kunst om alle meningen te horen, daarop
te acteren en bij te sturen om het schip in de goede richting te laten varen.
Na 6 jaar voorzitterschap van deze vereniging weet ik een beetje hoe lastig
dat kan zijn.

van Skillslab & Simulationcentre

Vooraankondiging
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Landelijke besluitvorming heeft vele malen meer impact op ons leven nu en in
de toekomst. Ik wens de bestuurders van ons land veel wijsheid en hoop van
harte dat wij in 2021 weer in vrijheid kunnen leven.
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Cheers op een prachtig 2021!
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Dr. Catharina Meijer, voorzitter NVCG
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INJECTABLES

Er zijn 3 vormen beschikbaar
Door Ludy Holst, cosmetisch arts KNMG

Deel 1 in mei-uitgave 2020

1

HUIDVERBETERENDE INJECTABLES
MET HYALURONZUUR

SUNEKOS® 200 is een injectable behandeling die
jeugdige, natuurlijke kenmerken bevordert door
homeostase van de extracellulaire matrix, waardoor
het volume van het gelaat wordt verbeterd, rimpels
worden verminderd en de huid wordt gehydrateerd.
De gepatenteerde formule bevat hyaluronzuur
en een combinatie van aminozuren, voorlopers
van collageen en elastine. Deze combinatie
helpt om de regeneratie van de extracellulaire
matrix te stimuleren, wat leidt tot een dermale
biogenese. Sunekos® 200 is een klasse 3 medisch
product, beschikbaar voor zowel naald- als
canuletoepassingen.

2
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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.

Sunekos is nog behoorlijk onbekend maar verdient
zeker een plek in de hyaluronzuurmarkt omdat
het voorziet in de behoefte van cliënten die steeds
natuurlijkere en duurzamere resultaten verwachten.
Deze injectable, die meer doet dan alles wat je
al kende, zorgt voor een ware aminorevolutie.
Sunekos is de enige injectable die de fibroblasten
stimuleert door een combinatie van hyaluronzuur en zes aminozuren.
Dankzij een unieke en gepatenteerde mix van
hyaluron- en aminozuren is Sunekos in staat de
extracellulaire matrix te vervangen en elastine
te produceren, wat resulteert in een jonger
uitziende huid van gelaat en lichaam.
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SUNEKOS® 1200 is een injectablebehandeling met een antioxiderende
werking voor ernstige rimpels en beschadigde
huid. Het bevordert jeugdige, natuurlijke
eigenschappen door het verbeteren van
het gelaatsvolume, het verminderen van
rimpels en het hydrateren van de huid. De
gepatenteerde formule bevat hyaluronzuur en
een combinatie van aminozuren, voorlopers
van collageen en elastine. Deze combinatie
helpt om de regeneratie van de extracellulaire
matrix te stimuleren, wat leidt tot een dermale
biogenese. Sunekos® 1200 is een klasse 3
medisch product, beschikbaar voor zowel
naald- als canuletoepassingen.

SUNEKOS® BODY is een injectable
behandeling die jeugdige, natuurlijke
kenmerken bevordert door homeostase
van de extracellulaire matrix, waardoor het
volume van het gelaat wordt verbeterd,
rimpels worden verminderd en de huid wordt
gehydrateerd. De gepatenteerde formule
bevat hyaluronzuur en een combinatie
van aminozuren, voorlopers van collageen
en elastine. Deze combinatie helpt om de
regeneratie van de extracellulaire matrix
te stimuleren, wat leidt tot een dermale
biogenese. Sunekos® 200 is een klasse 3
medisch product, beschikbaar voor zowel
naald- als canuletoepassingen.

>
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Wijze van toediening
Sunekos is een combinatie van hyaluronzuur in een flacon
die een op een gemengd wordt met aminozuren in een
flacon. Daarna is de doorzichtige homogene oplossing
meteen klaar voor gebruik. Sunekos kan geïnjecteerd
worden met naald of met canule.

Er zijn 2 technieken
Interstitial Fluid Technique (IFT)
Reverse Interstitial Fluid Technique (RIFT)
Bij diepere rimpels wordt de IFT of RIFT gecombineerd
met de cusion technique.

Zo kunnen een low density hyaluronzuur en een medium/
high density hyaluronzuur tijdens een behandeling
over elkaar heen worden geïnjecteerd, eerst met de
canule in lineaire threads en daarna met de naald met
een bolustechniek eroverheen. Adele Sparavigna, MD,
dermatoloog, wetenschappelijk en klinisch coördinator
bij Sunekos, legt in het wetenschappelijke vakblad Prime
Journal uit wat de IFT en RIFT en cusion technique
inhouden.
Sunekos kan buiten de koelkast bewaard worden en
heeft een houdbaarheid van ruim 2 jaar.

FREQUENTIE VAN BEHANDELEN
Er zijn diverse protocollen beschikbaar voor specifiek
de ogen, het gelaat, de hals, handen, armen etc. Het is
een behandeling die herhaald moet worden, afhankelijk
van het protocol met zo’n 7-14 dagen ertussen, wel 3
tot 4 keer.

De op aminozuren gebaseerde formule zorgt voor
herstel van fibro-elastine in het bindweefsel van de
huid. Dit herstel wordt nog meer versterkt als er door
de cliënt ook een kuur Nutrakos drinkables bij gebruikt
wordt. Een gezond, uitgebalanceerd dieet biedt als je
echt iets wilt verbeteren niet altijd genoeg hoeveelheden
voedingsstoffen. Nutrakos Amino Acid Food Supplement
levert een specifieke mix van aminozuren die de huid,
het haar en de nagels van binnenuit voeden.

VOORDELEN TEN OPZICHTE VAN ANDERE
HUIDVERBETERENDE INJECTABLES
Sunekos heeft de unieke sleutel voor de opbouw
van de extracellulaire matrix op zowel korte als lange
termijn, zonder de risico’s van degeneratie, overdosis
of overcorrectie. Waar injecties met hyaluronzuur enkel
bewezen hebben collageen te kunnen aanmaken, heeft
Sunekos bewezen dat het in staat is om ook elastine aan
te maken dankzij de aminozuren combinatie. Je loopt
geen risico wanneer het product intravasculair wordt
geïnjecteerd. Het is dus ook een mooi product voor
beginnende artsen.

EVIDENCE
De Italiaanse dermatoloog Prof Dr. Adele Sparavigna,
die als eerste ervaring opdeed met Sunekos deed eerder
al onderzoek bij de ontwikkeling van Profhilo, een
hyaluronzuurinjectable eveneens afkomstig uit Italië.
Net als Profhilo is Sunekos een zuiver hyaluronzuur,
alleen nu in de unieke en gepatenteerde mix van
hyaluron-toegevoegde aminozuren. ∞

DOWNTIME
Er is nagenoeg geen downtime. Sunekos 200 kan met de
invisable needle worden geïnjecteerd, Sunekos 1200 en
Sunekos Body met respectievelijk de 31 G of 27 G naald.
Qua canule kan een 27 G canule worden gebruikt.

INDICATIES

(1) De Servi , Orlandini, Caviola, Meloni “Amino acid and hyaluronic acid

Doordat Sunekos in staat is de extracellulaire matrix
te vervangen en de biosynthese van collageen en
elastine te stimuleren, waardoor de fibro-elastine in het
bindweefsel van de huid herstelt, biedt deze injectable
oplossingen voor tal van huidaandoeningen, waaronder
huidveroudering van gelaat en lichaam. Spectaculair
resultaat geeft het bij de dunne, rimpelige en soms
donkerder verkleurde huid rond de ogen. Ook verbetert
Sunekos acnelittekens. Maar denk ook aan verbetering
van slappe bovenarmen of knieën. Er is zelfs een
gunstige werking op striae en cellulitis aangetoond.
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mixtures differentially regulate extra cellular matrix genes in cultured
human fibroblasts” – PubMed – NCBI – Journal of Biological Regulators &
Homeostatic Agents. 2018 May-Jun;32(3):517-527

(2) Sparavigna A., Orlandini A, «Efficacy and Tolerance of an Injectable
Medical Device Containing Hyaluronic Acid and Amino acids: A Monocentric
Six-Month Open-Label Evaluation» Journal of Clinical Trials 7:316. doi:
10.4172/2167-0870 Published Date: July 12, 2017

HYGRID™ - HET NIEUWE GEFRACTIONEERD WERKEN

HUIDBEHANDELING
Door BlooMEDical Benelux BV

ALMA HYBRID

Veilig, nauwkeurig en veelzijdig; HyGrid™ biedt het
voordeel van zowel de CO2- als de 1570nm-lasers in
één applicator, waardoor de verhouding huidablatie /
niet-ablatie op maat te programmeren is in een matrix
met de precieze verhoudingen die nodig zijn om te
voldoen aan de unieke behandelingsbehoeften van
elke patiënt en de optimale balans tussen resultaat en
downtime. Ook de donkere huidtypes kunnen veilig
en effectief behandeld worden.

DE ULTIEME TOOL VOOR HUIDVERJONGING EN LITTEKENBEHANDELING

DE STIJLVOLLE
ALMA HYBRID™ HEEFT EEN
REVOLUTIONAIRE BENADERING

WAAROM ALMA HYBRID™?

VAN MEDISCH EN ESTHETISCH

Veilig – voor alle huidtypen. Geen risico tot overlap

met de automatische scanner, slimme software en
gebruiksvriendelijke userinterface.

DERMATOLOGISCHE

Snel en effectief – 1 à 2 behandelingen.

BEHANDELINGEN,

Zeker 50% meer effect met minder dan de helft
van de gebruikelijke hersteltijd.

MET AANZIENLIJK MINDER

Zeer korte downtime – geen tot maximaal 2 a 3 dagen

DOWNTIME.

downtime in plaats van 10-12, door de combinatie
van golflengtes.

Met onbegrensde opties en ultieme controle
die veel verder gaat dan een standaard
fractionele laser, maakt de Alma Hybrid™ het
mogelijk om elk aspect van de behandeling
te bepalen, voor een volledig nieuw, nooit
eerder vertoond concept in huidverjonging en
littekenbehandeling.

Comfortabel – Zeer krachtige contact koeling met

Eén platform waarmee patiënten de gepersonaliseerde huidverjongingsbehandelingen
aangeboden kan worden die ze wensen.
De innovatieve huidbehandelingsmethodologie die door Alma Hybrid™ wordt
gebruikt, omvat drie essentiële elementen:
optimale ablatie voor een perfecte resurfacing,
ultiem diep thermisch effect voor nieuwe
collageensynthese en regeneratie van de
dermis, en ongekend effectieve transepidermale afgifte van essentiële
geneesmiddelen en cosmeceuticals.
Ontworpen voor een breed scala aan
ablatieve en niet-ablatieve behandelingen.
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verdovend effect voor optimaal comfort en veiligheid.
Kliniek aan de Maas in Maastricht zal binnenkort als eerste
in Nederland gaan werken met de Alma Hybrid laser.
Hun ervaringen en voor- en nafoto’s zullen in een
volgende editie van Cg Magazine worden gedeeld. ∞

CO2-laser - De optimale mix van ablatief, coagulerend en thermisch effect voor efficiënte, zeer nauwkeurige focus- of fractionele laserbehandelingen.
1570nm laser - Een krachtige niet-ablatieve
gemoduleerde fiberlaser die een thermisch effect
creëert dat nieuwe dermissynthese bevordert terwijl
de epidermis intact blijft.
IMPACT™ voor Trans Epidermal Delivery (TED)
De gepatenteerde ultrasone technologie, die de
krachten van de door de huid geproduceerde
intracellulaire vloeistof overwint, om geneesmiddelen
en cosme-ceuticals trans-epidermaal af te geven,
via de microkanalen gecreëerd door de CO2-laser,
die diep in de huidlagen doordringen om nog
betere resultaten te bereiken.

BlooMEDical Benelux BV – Breda | www.almahybrid.nl
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FILLERS
Door drs. Pascal Meijer, cosmetisch arts KNMG

PROMOTIE

THEMA
IE
PROMOT
EK
ONDERZO
N
IN 3 DELE

INTERVIEW MET LEONIE SCHELKE, COSMETISCH ARTS KNMG

Pascal Meijer: Ik weet dat je al een hele tijd bezig bent in de cosmetische geneeskunde.
Wanneer en hoe ben je daar eigenlijk mee begonnen?

COSMETISCHE GENEESKUNDE

Leonie Schelke: In het begin van de negentiger jaren ben ik begonnen in de tropengeneeskunde, waarvoor
ik destijds jaren in Afrika heb gewerkt. Het was in de tijd dat Nelson Mandela nog in gevangenschap was. In die
tijd werd mijn nieuwsgierigheid gewekt voor de dermatologie door ziektebeelden die ik in Afrika heb gezien.
Mijn interesse voor de cosmetische geneeskunde sluimerde echter ook al. De knoop om voor de cosmetische
geneeskunde te kiezen werd eigenlijk doorgehakt toen Danny Vleggaar van Kliniek 28 in Den Haag een arts
zocht. Ik heb die kans gegrepen en ben bij hem mijn carrière in de cosmetische geneeskunde begonnen.

PM: Om uiteindelijk te gaan promoveren binnen ons vakgebied lag niet erg voor de hand.

1
e
Leonie Schelk

Hoe ben je daartoe gekomen?
LS: In de tijd dat ik in de cosmetische geneeskunde begon was het net het moment dat Bio-Alcamid op
de markt kwam, een permanente filler die veel complicaties bleek te veroorzaken. In die tijd is dan ook een
complicatiespreekuur opgezet voor mensen met complicaties na permanente fillerbehandelingen.
Aanvankelijk was dat eens in de zes weken, maar tegenwoordig wekelijks.

PM: Wat was de reden dat je bent gaan promoveren?
LS: Eigenlijk is dat een proces geweest dat al is begonnen in 2009. Toen had ik mijn eerste wetenschappelijke
publicatie. Uiteindelijk zijn het ongeveer vijftien publicaties geworden (zie onderaan dit interview list of
publications). Drie jaar geleden ben ik begonnen met het traject naar promotie. Het promotieonderzoek was
al grotendeels gedaan, waardoor het promoveren eigenlijk meeviel. Ik heb het in mijn vrije tijd naast het werk
gedaan. Het voorwoord en nawoord waren tijdrovend, evenals het tekstueel uitwerken en het laten drukken
van het boek.

PM: Je hoort vaker dat mensen die gepromoveerd zijn het achteraf niet nog eens zouden willen doen.
Hoe zie jij dat?
LS: Door het hele proces van promoveren leer je veel. Je leert er onder andere door kritisch te lezen en
scherp te blijven. Al met al heeft het mij zoveel gebracht dat ik het zeker opnieuw zou doen.

PM: Bedankt voor dit interview. De samenvatting van je promotieonderzoek op volgende pagina's
zal zeker met interesse gelezen worden. >
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SAMENVATTING PROEFSCHRIFT
L.W. SCHELKE
PROMOTIEDATUM: 28 AUGUSTUS 2020 ERASMUS MC ROTTERDAM
PROMOTOR: PROF.DR. T.E.C. NIJSTEN
COPROMOTOR: DR. P.J. VELTHUIS

De cosmetische geneeskunde, inclusief de minimaal
invasieve filler behandelingen, laat jaarlijks een toenemende groei in het aantal behandelingen zien. Aangezien de
meeste patiënten die een behandeling wensen gezond
zijn, dienen de behandelingen zo veilig mogelijk en zoveel
mogelijk gespeend te zijn van bijwerkingen en complicaties.
Dit vereist veilige producten en een adequaat uitgevoerde
injectietechniek. Dit proefschrift beschrijft mijn werk van de
afgelopen tien jaar om de veiligheid van fillers behandelingen zoveel mogelijk te verbeteren.
Het eerste gedeelte van dit proefschrift focust op de veiligheid van het filler materiaal en de mogelijke complicaties.
In het huidige system beoordelen de Aangemelde Instanties
(Notified Bodies) of filler producten voldoen aan de regelgeving om toegelaten te worden op de Europese markt.
Ondanks diverse aanpassingen in die regelgeving afgelopen
jaren, is deze nog steeds niet voldoende om de veiligheid
van fillers te waarborgen. Nieuwe Europese wetgeving die
de toelatingseisen tot de markt aanscherpen worden dit
jaar ingevoerd. De vereisten zijn onder andere uitvoeren van
langere termijn studies en een transparant post-marketing
surveillance systeem. Onder de huidige richtlijnen is dit niet
verplicht. Dit heeft geleid tot veel meer verlate en
ernstige complicaties dan verwacht.
Hoofdstuk één is een introductie van dit proefschrift.
De verschillende typen van dermale fillers (zowel
permanent als afbreekbaar) worden beschreven.
De directe en late complicaties en de huidige behandel opties worden besproken.
Hoofdstuk twee gaat over de langere termijn
complicaties van een hydrogel (poly-alkylimide).
De eerste publicaties die over deze permanente filler
verschenen waren veelbelovend en geruststellend. De aangetoonde bio compatibiliteit na drie maanden was goed.
De enige complicatie was een inflammatoire reactie
(0,06% kans) aansluitend aan de behandeling. Deze kon
goed behandeld worden met antibiotica. Indien gewenst
of nodig kon de gel worden verwijderd middels punctie en
uitdrukken van het product. Echter, lange termijn studies ontbraken. Pas jaren na behandeling werd een hoog percentage
aan late complicaties bekend zoals inflammatoire reacties,
opeenhoping en migratie van het materiaal.
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Dit leidde tot een negatief advies van de Nederlandse
vereniging van Cosmetische Geneeskunde ten aanzien
van het gebruik van dit product.
In hoofdstuk drie proberen we een verklaring te vinden
voor het ontstaan van deze late complicaties veroorzaakt
door de permanente hydrogel poly-alkylimide. Klinisch
opvallend was het wit-gele aspect van de gel bij verwijdering, terwijl ten tijde van injectie de gel transparant is.
Histologisch onderzoek liet bij alle patiënten degeneratie
en dehydratie van het materiaal zien met een influx van
neutrofiele cellen. Indien er sprake was van een inflammatoire reactie, waren reuscellen aantoonbaar. Conclusie was dat een dermale filler niet allen beoordeeld dient
te worden op de bio comptabiliteit direct na injectie
maar ook het degradatie proces over tijd beoordeeld
moet worden.
In hoofdstuk vier wordt een overzicht gegeven van de
verschillende soorten complicaties van fillers die we op
onze polikliniek behandelen. De huidige behandelopties
(systemische behandeling en chirurgische verwijdering
van het materiaal) worden besproken. Het belangrijkste
aandachtspunt van dit hoofdstuk is echter een nieuwe
behandelmethode om fillers te verwijderen; de intralesionale laser behandeling. Retrospectieve data van 242
patiënten met filler complicaties en behandeld met
de intralesionale laser werden beoordeeld.
In 92% was er sprake van een verbetering. De mate van
tevredenheid was een stuk lager. We concludeerden
dat de intralesionale laserbehandeling een goede behandelmethode is alvorens chirurgie te overwegen.
Het tweede gedeelte van dit proefschrift richt zich op de
adequate diagnosestelling van filler complicaties en de
veiligheid bij het uitvoeren van een filler behandeling.
Esthetische geneeskunde wordt steeds meer gezien
als een aparte medische specialisatie. Artsen die deze
behandelingen uitvoeren dienen competent te zijn in de
uitoefening van dit vak. In 2019 is de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde, (NVCG) met een
door de KNMG gecertificeerde 2-jarige opleiding gestart.
Artsen met een verschillende medische achtergrond
kunnen worden opgeleid en getraind in cosmetische
behandelingen. Dit is een grote stap voorwaarts.
Een andere verbetering van de veiligheid van filler
behandelingen is de inzet van duplex echo-onderzoek.
In hoofdstuk 5.1 beschrijven we dat alle verschillende
soorten fillers met echo zichtbaar zijn. Filler eigenschappen als levensduur en veranderingen in vivo kunnen in de
tijd worden vervolgd. Filler complicaties zoals migratie en
inflammatoire reacties kunnen in beeld worden gebracht.

Het gebruik van duplex-echo verbreedt de kennis over fillers.
In de toekomst zal dit mogelijk ook de veiligheid en uitvoering van filler behandelingen ten goede komen.
In hoofdstuk 5.2 wordt met name aandacht besteed aan hyaluronzuur fillers. Hyaluronzuur is het meest gebruikte filler
product wereldwijd. Het is een afbreekbaar product met een
veilig risicoprofiel. Desondanks kunnen (ernstige) complicaties voorkomen. Hyaluronzuur filler is makkelijk met de echo
te herkennen. Door een echo-onderzoek uit te voeren vlak
voor een fillerbehandeling, kunnen eerdere (permanente)
filler behandelingen in beeld worden gebracht. Vasculaire beeldvorming maakt de individuele variatie van vaten
zichtbaar. Bij eventuele complicaties kan zowel de filler, de
locatie en de complicatie (migratie, abcessen, vasculaire
complicaties) in kaart worden gebracht. Onder echogeleide kan hyaluronidase nauwkeurig in de hyaluronzuur filler
worden geïnjecteerd om deze op te lossen. Het gebruik van
duplex-echo onderzoek blijkt een belangrijke bijdrage aan de
veiligheid van hyaluronzuur filler behandelingen.

Nu ook wereldwijd er steeds meer aandacht komt voor
filler complicaties, is deze polikliniek een kenniscentrum
geworden voor andere artsen, nationaal en internationaal.
Tevens wordt de aandacht gevestigd op het feit dat veel
complicaties voorkomen hadden kunnen worden als vooraf
de individuele variatie en oudere permanente filler behandelingen bekend en zichtbaar waren geweest. Nu kwalitatief goede en tevens betaalbare mobiele echo apparaten
beschikbaar komen, hopen we dat steeds meer artsen deze
apparaten zullen incorporeren in hun cosmetische praktijk.
Dit zal de veiligheid en de kwaliteit van de behandelingen
ten goede komen.

PUBLICATIES
1 Schelke L, Decates T, Kadouch J, Velthuis P. Incidence of Vascular Obstruction

After Filler Injections. Aesthetic Surgery Journal 2020 (in press).
2 Velthuis P, Jansen O, Schelke L, Moon H, Ascher B, Cotofana S. A Guide to

Doppler Ultrasound Analysis of the Face in Cosmetic Medicine. Part 1: Standard
Positions. Aesthetic Surgery Journal 2020 (accepted for publication).
3 Velthuis P, Jansen O, Schelke L, Moon H, Ascher B, Cotofana S. A Guide to

Hoofdstuk 5.3 focust op één van de meest ernstige complicaties van hyaluronzuur filler behandelingen: de vasculaire
occlusie. Dit kan leiden tot huidnecrose en (zelden) tot
blindheid. Een groot voordeel van hyaluronzuur fillers is
dat ze met hyaluronidase kunnen worden opgelost.
Het huidige protocol voor vasculaire occlusies adviseert het
aangedane gebied ieder uur met 1500 eenheden te doordrenken. Echter, het gebruik van duplex-echo onderzoek
om de pocket hyaluronzuur te lokaliseren die de obstructie
veroorzaakt en deze vervolgens echo geleid op telossen met
hyaluronidase, blijkt een zeer geode manier om huidnecrose
te voorkomen. Deze methode is erg nauwkeurig waardoor
slechts op één of twee injecties met een lage dosering van
hyaluronidase nodig is.

Doppler Ultrasound Analysis of the Face in Cosmetic Medicine. Part 2: Vascular
mapping. Aesthetic Surgery Journal 2020 (accepted for publication).
4 Habib SM, Schelke LW, Onderdijk AJ, Velthuis PJ. Management of dermal filler

(vascular) complications using duplex ultrasound. Dermatologic Therapy 2020
(accepted for publication).
5 Kadouch J, Schelke LW, Swift A. Ultrasound to Improve the Safety and Efficacy of

Lipofilling of the Temples. Aesthet Surg J. 2020 Mar 11.
6 Schelke LW, Cassuto D, Velthuis P, Wortsman X. Nomenclature proposal for the

sonographic description and reporting of soft tissue fillers. J Cosmet Dermatol.
2020 Feb;19(2):282-288. doi: 10.1111/jocd.13127. Epub 2019 Aug 28. Review.
7 Schelke LW, Velthuis P, Kadouch J, Swift A. Early ultrasound for diagnosis

and treatment of vascular adverse events with hyaluronic acid filler. J Am
Acad Dermatol. 2019 Jul 17. pii: S0190-9622(19)32392-8. doi: 10.1016/j.
jaad.2019.07.032.
8 Schelke L, Decates T, Hu C, Velthuis P. [An out-patient clinic for filler compli-

cations].Ned Tijdschr Geneeskd. 2019 Jan 3;163. pii: D3074. Dutch.
9 Schelke LW, Decates TS, Velthuis PJ. Ultrasound to improve the safety of

Hoofdstuk 5.4 is een voorstel voor een echografische filler
nomenclatuur inclusief de betreffende complicaties. Nu
duplex echo wereldwijd steeds vaker bij filler behandelingen
wordt ingezet, neemt ook het aantal berichtgevingen en publicaties hierover toe. De gebruikte terminologie is onderling
erg verschillend wat onderling vergelijken van studies niet
eenvoudig maakt. Standaardisatie van filler omschrijvingen
gebaseerd op hun sonografische parameters wordt dan ook
aanbevolen. Hopelijk kan dit bijdragen tot een betere onderlinge communicatie.

hyaluronic acid filler treatments. J Cosmet Dermatol. 2018 Dec;17(6):1019-1024.
Epub 2018 Aug 6.
10 Decates T, de Wijs L, Nijsten T, Velthuis P. Numbers on injectable treatments in the

Netherlands in 2016. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Aug;32(8):e328-e330.
doi: 10.1111/jdv.14877. Epub 2018 Mar 6.
11 Schelke LW, Decates TS, van der Lugt CIM, Pelzer L, de Mey G, Velthuis PJ.

Intralesional Laser Treatment for Dermal Filler Complications. Plast Reconstr Surg.
2018 Jun;141(6):1361-1369. doi: 10.1097/PRS.0000000000004428.
12 Schelke LW, Velthuis PJ, van Dijk MR. Polyalkylimide: A Nonstable Filler Over Time.

Dermatol Surg. 2018 Apr;44(4):563-567. doi: 10.1097/DSS.0000000000001388.
13 Schelke LW, Fick M, van Rijn LJ, Decates T, Velthuis PJ, Niessen F. [Unilateral

blindness following a non-surgical rhinoplasty with filler]. Ned Tijdschr Geneeskd.
2017;161:D1246. Dutch.

In Hoofdstuk 6 is een discussie over de resultaten van alle
hoofdstukken en worden aanbevelingen gedaan voor verder
onderzoek en gewenste ontwikkelingen in de toekomst. Het
opstarten van de polikliniek voor filler complicaties kwam
deels voort uit onze naïviteit ten aanzien van fillerproducten
en het gebrek aan klinische data als deze producten beschikbaar komen voor gebruik. Door deze polikliniek zijn we nu
een van de landelijke verwijspoli binnen Nederland geworden. De grote aantallen patiënten die we afgelopen tien jaar
hebben gediagnosticeerd en behandeld, hebben onze kennis
over de verschillende mogelijke complicaties bij diverse
typen van filler producten vergroot.

14 Schelke LW, Van Den Elzen HJ, Erkamp PP, Neumann HA. Use of ultrasound to

provide overall information on facial fillers and surrounding tissue.Dermatol Surg.
2010 Nov;36 Suppl 3:1843-51
15 Schelke LW, van den Elzen HJ, Canninga M, Neumann MH. Complications after

treatment with polyalkylimide. Dermatol Surg. 2009 Oct;35 Suppl 2:1625-8.

Deel 2 in de volgende uitgave van Cg Magazine:
Interview met dr. Jani van Loghem over zijn promotieonderzoek 'Improving patient safety during facial
filler treatments in aesthetic medicine' ∞
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VERENIGING

LIVE ONLINE
CONGRES


28 november jl. werd het 6e NVCG Jaarcongres georganiseerd. Vanwege de maatregelen rondom
Covid-19 werd het congres deze keer online gehouden. Het was een nieuwe uitdaging voor de vereniging
om binnen de mogelijkheden van een online platform een goed programma samen te stellen.
De dag werd gestart met de Algemene Ledenververgadering. Na de pauze en de relatie roulette,
waar de leden en de sponsoren met elkaar konden netwerken, was er een keuze uit 10 verschillende
parallelsessies met diverse onderwerpen. Ruim 150 artsen hebben deelgenomen aan het congres.
Uit de feedback kwamen vele positieve reacties naar voren.
Veel dank aan alle sprekers, onze sponsoren en de organisatie die
dit eerste online congres mogelijk hebben gemaakt.

them'a:The power of combining therapies'

Programma NVCG ALV en live online congres 28 november 2020
10.30 - 12.30 uur

Algemene Ledenvergadering NVCG

12.30 - 13.00 uur

Pauze en "Relatie Roulette"

12.50 uur

Welkom bestuur

13.00 uur

Start NVCG congres

13.00 - 13.25 uur

Sessies

Op de volgende pagina's ziet u een compilatie van de sessies van het online congres.

13.25 - 13.30 uur

5 minuten pauze

13.30 - 13.55 uur

Sessies

Onderwerp: BRAND IT before you MARKET IT

Onderwerp: Cosmeceuticals en actieve

Onderwerp: Combination treatments for face

Sprekers: Harmen Hop en Paul Jansen

ingrediënten voor huidverbetering

and neck on superficial planes of injection

Naam sponsor: Allergan

Spreker: Drs. Jeannette Hessels

Spreker: Drs. Gabriel Siquier Dameto

Naam sponsor: SkinTechPharma

Naam sponsor: Ibsa

Onderwerp: The true story of BoNT/A (interview)

Onderwerp: Toelichting van het promotie-onderzoek

Sprekers: Dr. J. Frevert, Prof. dr. M. Martin en

"Improving patient safety during facial filler

Onderwerp: Body by BTL, because every
body matters
Spreker: Ronald Koopman

SPONSOREN

13.55 - 14.00 uur

5 minuten pauze

14.00 - 14.25 uur

Sessies

14.25 - 14.30 uur
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Drs. D. Voropai

Onderwerp: Stikstof plasma met de award
winning NeoGen

treatments in aesthetic medicine"

Sprekers: Diedejan ter Horst en Anke Berkers

Naam sponsor: BTL Benelux

Naam sponsor: Merz

Spreker: Dr. Jani van Loghem

Onderwerp: Langdurige diepe hydratatie

Onderwerp: PRP voor huidverjonging en

Onderwerp: Toelichting van het promotie-onderzoek

voor uw handen met Restylane Skinboosters

behandeling van het onderste ooglid

"Strategies to improve the safety of filler treatments"

Spreker: Drs. Arthur Ludlage

Spreker: Dr. Matthias Aust

Spreker: Dr. Leonie Schelke

Naam sponsor: Galderma

Naam sponsor: Croma

Naam bedrijf: Berg Care

Einde congres
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Harmen Hop, Online Marketing Director en
Paul Jansen, Creative Strategist
namens Allergan

Drs Jeannette Hessels,
cosmetisch arts KNMG
namens Skin Tech Pharma

Drs Arthur Ludlage,
Cosmetisch arts KNMG
namens Galderma

Gabriel Siquier-Dameto,
MD, MSc
namens IBSA
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Matthias Aust, MD
namens Croma

Anke Overbeek-Berkers
en Diedejan ter Horst
namens Berg Care

Dr J. Frevert,
Drs D. Voropai en
Prof dr M. Martin

Dr Leonie Schelke
cosmetisch arts KNMG

namens Merz

Dr Jani van Loghem

Van de gelegenheid

cosmetisch arts KNMG

werd gebruik gemaakt
om bestuurslid
Pascal Meijer uit te zwaaien.
Hij blijft hoofdredacteur
van Cg Magazine.
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NVCG-ON LINE-CONGRES 28 NOVEMBER 2020

8

Fibroblast growth factor (FGF):
Vitamine C:

Cosmeceuticals en actieve ingrediënten
voor huidverbetering
Het woord ‘cosmeceutical’ is een samenvoeging van de woorden ‘cosmetic’
en ‘pharmaceutical’. De definitie van een cosmeceutical luidt: ‘Een weten
schappelijk ontworpen product bedoeld voor uitwendig gebruik, dat beschikt
over aangename esthetische eigenschappen, voldoet aan chemische, fysische
en medische eisen, en een zinvol en wenselijk resultaat produceert.’
Ofwel: een product of een combinatie van producten met een objectief
meetbaar huidverbeterend effect.

1

Door Jeannette Hessels, cosmetisch arts KNMG

Wanneer we huidverbetering willen bewerkstelligen
zijn er twee manieren om dat te bereiken:
1.	Behandelingen met een ‘negatieve impact’ op de huid, zo-

als peelings en laserbehandelingen. Deze behandelingen
werken door middel van beschadiging van een of meerdere huidlagen waardoor huidverjonging, structuurverbetering en egalisering van de huid bereikt worden.
2.	Behandelingen met een ‘positieve impact’ op de huid, zoals skinboosters en cosmeceuticals. Hierbij worden ingrediënten aan de huid toegevoegd die helpen bij hydratatie,
reductie van oxidatieve stress, stimulatie en reparatie.
Toedienen van cosmeceuticals behoort tot de behandelingen
met een positieve impact op de huid. Ze kunnen ook ingezet
worden ter ondersteuning van de genezing bij peelings en
laserbehandelingen.

Belangrijk is de mate van penetratie in de huid van de
cosmeceuticals. Uit onderzoek is gebleken dat in geval van
een intacte huid minder dan 3% van de actieve ingrediënten
aankomt, in geval van een geopende huid (door middel van
microneedling, handmatige injectie, intradermale injector
of fractionele laser) komt tot 96% van de ingrediënten aan.

Hyaluronzuur
Antioxidanten zoals vitamines A, C en E
Polyfenolen en flavonoïden (bv resveratrol)
DMAE
Groeifactoren en peptiden
Aminozuren
Organisch silicium
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Vitamine E:

Dit is de verzamelnaam voor een groep krachtige vetoplosbare
antioxidanten. Alpha-tocopherol is de belangrijkste voor de
huid, een tekort hieraan veroorzaakt zeer vroege foto-oxidatieve schade in de huid. Het is instabiel en wordt daarom in
cosmetische producten gebruikt in de vorm van vitamine E
esters, zoals tocopheryl acetaat, tcopheryl linoleate en tocopheryl niconate. Voor wat betreft vitamine E is onze huid volledig
afhankelijk van inname met de voeding en cosmetica gebruik.
De effecten van vitamine E zijn vertragen van de huidveroudering, absorptie van UV en verbeteren van de barrièrefunctie
van de huid. Interessant is de samenwerking tussen vitamine
C en vitamine E: de combinatie van deze beide antioxidanten
potentieert de effecten van C en E afzonderlijk.
Polyfenolen:

Werkingsmechanisme van een aantal belangrijke ingrediënten van cosmeceuticals:
Hyaluronzuur:

Hyaluronzuur speelt een belangrijke rol bij wondgenezing
en heeft een sterk vochtbindend vermogen. Het kan ook als
een zogenaamde ‘spons’ fungeren voor langzame afgifte van
water en wateroplosbare componenten.
Vitamine A:

Welke stoffen vinden we zoal terug in cosmeceuticals?

Vitamine C is het belangrijkste antioxidant in de huid. Zelfs
bij hoge dosis orale inname van vitamine C is er slechts een
klein deel biologisch beschikbaar en actief in de huid. Vitamine
C bevordert differentiatie van keratinocyten, bevordert de
barrièrefunctie van de epidermis en zorgt voor afremming van
de pigmentaanmaak. Vitamine C is tevens beschermend tegen
zowel UVA als UVB. Gecombineerd met een SPF reduceert het
tot 52% van het door UVB geïnduceerd erytheem.

Dit is een verzamelnaam voor verschillende, aan elkaar gerelateerde verbindingen. Het vetoplosbare vitamine A staat
bekend als retinol, behorend tot de groep retinoïden. Tot deze
groep behoort ook vitamine A zuur, bekend als tretinoïne.
De retinoïden stimuleren de deling van huidcellen en de
productie van collageen. Er vindt exfoliatie plaats en de
dermis wordt dikker en steviger.
Een aantal van de retinoïden zijn receptplichtig (tretinoïne,
isotretinoïne).
In cosmeceuticals worden meestal andere retinoïden gebruikt: retinol, retinaldehyde en retinylesters. Deze worden
in de huid omgezet in de actieve vorm.

Dit is een verzamelnaam voor de vele verschillende stoffen die
in groenten, fruit en planten voorkomen. Zo behoren tot de
polyfenolen: flavonoïden (quercetine, genistein, cachetin), lignanen, stilbenen, phenol zuren (ferulinezuur), curcumine, arbutine en psoralenen. Polyfenolen zijn bij uitstek antioxidanten, ze
werken ontstekingsremmend, celbeschermend, antibacterieel,
afweerbevorderend en een aantal van hen remt de pigmentaanmaak (door remming van het enzym tyrosinase).
Een bekend polyfenol is resveratrol, wat onder andere voorkomt in de pitten, schillen en steeltjes van druiven. Resveratrol
wordt in cosmeceuticals gebruikt als ‘anti aging’ ingrediënt,
het reduceert de schade door UVB, heeft anti inflammatoire
werking, remt de melanogenese en stimuleert de vorming
van collageen.
DMAE:

Dimethylaminoethanol is een onderdeel van het vitamine B
complex en werkt beschermend op het DNA. In de huid stimuleert het de fibroblasten, verlengt de levensduur van keratinocyten en bevordert de crosslinking van collageen en elastine.
Gebruik van DMAE als cosmeceutical resulteert in een vollere,
steviger huid met meer volume.

Dit zijn multifunctionele eiwitten met een breed scala aan effecten,
onder andere het bevorderen van de angiogenese, keratinocytenorganisatie en wondgenezing.
Organisch silicium:

Dit is een veel voorkomend element met positieve eigenschappen
op de huid. Het kan een belangrijke rol spelen in de behandeling
van huidveroudering. Het stimuleert in hoge mate de synthese van
hyaluronzuur en reproductie van fibroblasten. ∞
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Pigmentvlekken
zijn de nieuwe rimpels

2

Berg Care staat bekend om de kwaliteit van haar producten en

werden uitgevoerd, toonden aan dat plasmabehandeling met

diensten. Voor ons is het belangrijk kennis te delen, niet alleen in

medische stikstofgas de acne-bacteriën en Staphylococcus aureus

het werkveld maar ook op opleidingsinstituten zoals hogescholen

verminderde en mogelijk zou kunnen leiden tot een normaal even-

en beroepsorganisaties. Dat maakt ook dat we stellen ‘toewijding,

wicht van op de huid aanwezige bacteriën”, aldus Prof. C. Watanabe

dat maakt het verschil’. In alles wat we doen geloven we in de

in 2019.

techniek en wetenschap erachter. Dat maakt dat onze producten
in het werkveld uitblinken en dat is ons doel. Zo helpen we

Door Berg Care, Anke Overbeek-Berkers en Diedejan ter Horst
Productpecialist

Huidspecialist

De studie concludeerde: “Proefpersonen waarbij huidflora analyses

Met trots mogen we stellen dat Berg Care exclusief distributeur is

ondernemingen naar een hoger niveau en hopen iedereen op deze

van de NeoGen stikstof plasma voor de BeNeLux. ‘Neo’ staat voor

manier te kunnen helpen. Niet alleen met kennis maar ook met

nieuwe en ‘Gen’ staat voor generatie. De nieuwe generatie van

veel klinische expertise. De NeoGen is ontworpen en vervaardigd in

plasma berust op het creëren van een natuurlijke pleister van het

het Verenigd Koninkrijk in overeenstemming met een aangemelde

stratum corneum over de behandelde huid. Dit maakt de huid min-

instantie, gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet

der vatbaar voor infecties of complicaties en wordt er een kortere

aan de internationaal erkende ISO 13485: 2016 QMS-norm voor

‘sociale’ downtime gezien in vergelijking met controversiële plasma

medische hulpmiddelen.

∞

behandelingen.

Dermatoloog Dr. Patricia Ogilvie schreef dat pigment
problematiek op gebied van huidveroudering een
groter probleem vormt dan de rimpels.
Het overgrote deel van vrouwen en mannen tussen de 35
en 59 jaar omarmen dit. Vaak wordt ook een combinatie
van beiden gezien, zeker wanneer de leeftijd vordert. Naast
veroudering willen zowel mannen als vrouwen er fris, jong en
energiek uit blijven zien. De huid, met name van het gelaat
speelt hierin een belangrijke esthetische rol. Het is je eerste
indruk bij het leggen van nieuwe contacten. Bij esthetische
behandelingen van de huid is het daarom idealiter het doel niet
alleen chromofoor afhankelijke therapieën in te zetten, maar te
kiezen voor een multifunctionele aanpak.
Stikstof plasma biedt hiervoor de oplossing. De NeoGen Stikstof Plasma gebruikt ultra-hoge radiofrequentie en medische
stikstof om plasma te creëren. Stikstof heeft, in vergelijking met
andere gassen, de eigenschap zuurstof te elimineren tussen de

Onderbouwd met meer dan 50 klinische studies zijn er 7 FDA approved

behandelapplicator en de huid. Hierdoor wordt carbonisatie

indicaties voor esthetische en dermatologische condities. Acné litte-

van weefsel vermeden. Stikstof plasma is chromofoor onaf-

kens, seborroïsche keratose, actinische keratose, faciale- en niet faciale

hankelijk en dat maakt het multifunctioneel. Het pakt de gehele

rhytiden, virale papilloma en superficiale benigne pigmentaire laesies

architectuur van de huid aan, in één behandeling in plaats van

zijn voorbeelden daarvan. Daarnaast wordt het behandelsysteem

specifieke structuren afzonderlijk.

veelvuldig ingezet op indicaties zoals zonbeschadiging, zachte blepharoplasty, periorbitale rhytiden, litteken revisie zoals striae, brandwondlittekens maar ook op actieve acné of transdermale toediening van
medicijnen of skincare. Als op zichzelf staande behandeling maar ook

Ontvang vandaag nog een gratis demonstratie!
Op de website van Berg Care kun je ook al
onze gratis online webinar volgen over de
NeoGen Stikstof Plasma, als je niet kunt wachten.

preoperatief ter voorbereiding op andere handelingen of als onderdeel
van preventieve zorg. In de afgelopen 8 jaar zijn er verschillende
onderzoeken en recensies gepubliceerd waarin de doorlaatbaarheid
van de huid als gevolg van bestraling met plasma wordt beschreven,

www.bergcare.com
info@bergcare.com
033-20 12 269

waardoor topicale middelen door de epidermis en aangrenzende DE
Junctions kunnen reizen. Tijdens een van de studies naar de behandeling van acne kwam er een interessant punt naar voren.
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Combination treatments
for face and neck
on superficial planes
of injection

3

Botulinum Toxin Type A is a safe, effective and well-tolerated

Results show an evident progressive skin rejuvenation with

treatment for facial wrinkles on the upper third and platysmal

reduced laxity and increasing elasticity and consistency of super-

bands caused by muscular hyperactivity, with high level of treat-

ficial soft tissues, better hydration, reduced wrinkles and platysma

ment satisfaction, a rapid onset and long duration of effect.

bands, visibly smoother skin and improved texture on face and

The NVCG botulinum toxin consensus has been followed to

neck. The treatment was well tolerated and subjects were very

administer this drug.

satisfied with the overall aesthetic outcome and the duration
of the results.

The use of HA-HCC can be preferable for skin laxity treatment

Door Gabriel Siquier-Dameto, MD, MSc

Dameto Clinics International, the Netherlands & Spain
Research Group of Clinical Anatomy, Embryology and Neuroscience (NEOMA),
Department of Medical Sciences, Universitat de Girona (UdG), 17003 Girona, Spain

in comparison to other treatments. It permits bolus injection in

Although more permanent results can be achieved through

a superficial plane, without leaving contour irregularities or tissue

surgical options and deeper planes will need volumizing fillers to

bulking, and without requirement for postinjection massage.

achieve a proper rejuvenation, it seems that in superficial planes a

The product is better to be injected according to the BAP Tech-

combination treatment of soft HA filler, Skinbooster, HA-HCC and

nique with 2.0 mL of HA-HCC with a month in between the two

botulinum toxin will have a more positive, less invasive approach.

treatments. The 10 point BAP face and BAP Neck Technique was

For the patient this means reduced or no downtime and imme-

developed in order to provide safe and effective reproducible

diate but progressive ameliorating results. It is wise to advise the

points of injection.

patient to have a top-up session every six to eight months
in order to achieve continuous improvement.

∞

Subjects treated with combination protocol on the superficial plane
showed a more continuous, gradual clinical improvement from
baseline than subjects treated with one therapy alone.

Many of the changes in facial structure we expe-

A research has been conducted in a male and female mixed group

rience through the aging process are the result of

of 60 patients, aged between 35 and 55 years old. Different parame-

the combined effects of atrophy and loss of facial

ters of the ageing such as skin texture, volumetric changes in the fat

fullness, progressive bone resorption, decreased

layers, muscle hypertonicity, sagging and skin laxity were classified.

tissue elasticity, and muscle hyperactivity. Gradual

Further the best option was selected in terms of safety and effecti-

loss of underlying soft tissue support and fullness is

veness of a combination treatment. The proposed protocol includes

responsible for the descent of soft tissue and relative

hyaluronic acid fillers, hyaluronic acid skinbooster, botulinum toxin

excess of facial skin. We experience a shift towards

type A and hyaluronic acid stable hybrid cooperative complexes

global treatments where hydration is another key

(HA-HCC) of high and low molecular weight.

element to the overall youthful look.
Aliaxin® SR, a monophasic gel containing HA of three distinct
The youthfulness of the neck has also an important effect on

molecular weights (500k Da, 1000 kDa, 2000 kDa), allows physicians

the overall appearance. Many factors contribute to the aging

to realize substantial lifting of cutaneous wrinkles and promotion

of the neck. While aesthetic treatments exist already to tackle

of neocollagenesis, with the end goal of biorestructuration.

those issues, few studies have been conducted about the com-

The additional 10% presence of natural HA grants a significant

bination of different techniques to achieve an optimal result.

anti-aging and hydrating effect, taking only a few weeks after

That is why a combined approach is essential for face and neck

treatment for maximum results to be seen. Aliaxin® SR is applied

rejuvenation on superficial planes of injection.

to a more superficial layer, in this case on the superficial fat
compartments with a microcannula fanning technique.

Considering the different anatomo-histological and morpho

Usually 0,5-1 mL Aliaxin® SR for hemi-face and necklace lines

logical properties of the various areas of the face and neck,

is used with a maximum of 2 mL.

IN CONTRACTION

IN REST

AFTER TREATMENT

a physician must employ a gamut of products specified for
each region and designed for a specific outcome.

Viscoderm® Hydrobooster: a crosslinked solution of two molecular
weight (1000KDa and 2000KDa) HA, this product has unique rheological properties conferring the product high deformability and
low stiffness and viscosity that allow it to exert a dual hydrating and

REFERENTIES

stretching function and is particularly indicated for the dynamic areas

Siquier G. Hydrolift® Action – Global Treatment with Aliaxin®. PRIME Europe. 2015 Jan;5(1):56-57

of the face. It has been applied on the mid dermis with 33G needle

Siquier-Dameto G. Treating a Cleft Chin. Aesthetics Journal. 2018 Jul;5(8):49-51

and duo-dynamic technique.

Siquier G, Humzah D. Approaches to lip augmentation: more than just increasing size. The PMFA Journal. 2018 Oct/Nov;6(1)
Humzah D, Tateo A, Siquier G. Multimodal Approach to the Ageing Neck. PRIME Europe. 2019 Jan;9(1)
Siquier G, Humzah D. Neck rejuvenation with a multimodal approach: botulinum toxin and hyaluronic acid stable hybrid cooperative complexes.
The PMFA Journal. 2019 Feb/Mar;6(3):25-30.
Siquier-Dameto G. Neck Rejuvenation with HA Fillers, Toxin and HA Hybrid Complexes. PRIME Europe. 2020 May/Jun;9(3):28-33
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Why purity matters!

Langdurige diepe hydratatie
voor uw handen
met Restylane®SkinboostersTM 1,2,3
4

De zuivere waarheid
over BoNT/A

Interview Drs Arthur Ludlage, Cosmetisch arts KNMG

5

Door Merz Dr J. Frevert, Drs D. Voropai en Prof dr M. Martin

Naar aanleiding van uw presentatie op het

U spreekt van een ‘behandeling’. Wat houdt dit

Drs. Daria Voropai is onlangs in gesprek gegaan

Een disulfide binding hecht de zware keten (100 kDa) en de lichte

NVCG-congres van 28 november, had ik u graag

concreet in?

met Dr. Jürgen Frevert en Prof. Dr. Michael Martin.

keten (50 kDa) aan elkaar. Een disulfide binding wordt gesplist en

enkele vragen gesteld:

Samen met mijn patiënt bespreek ik de wensen en de verwachtin-

Er zijn verschillende BoNT/A formuleringen op de markt

de lichte keten van de neurotoxine passeert door de porie in het

gen, en ga ik ook de huidkwaliteit evalueren. Op basis hiervan stel

maar wat zijn de verschillen en kunnen deze formule-

cytosol. De lichte keten splitst de SNAP-25 (een target protein)

U had het over Restylane Skinboosters, maar

ik dan een behandelplan op. Doorgaans zijn het 3 behandelsessies,

ringen zorgen voor immuniteit? Hoogleraar Immuno-

dat essentieel is voor de afgifte van acetylcholine. Er vindt geen

wat is dit nu precies?

met een interval van 2 tot 4 weken. Daarna is het belangrijk om peri-

logie Prof. Dr. Martin en Dr. Frevert geven uitleg en

neurotransmitterafgifte plaats waardoor er geen spiercontractie

Het is een gestabiliseerd hyaluronzuur, voor een geleidelijke

odieke onderhoudssessies in te lassen, ongeveer 2 maal per jaar.

antwoorden. ‘Het is prettig dat je met Incobotulinetoxine

kan plaatsvinden.’

en langdurige verbetering van de huidkwaliteit.

type A erop kunt vertrouwen dat de kans op secundaire

4,5

Restylane Skinboosters verbetert de huidkwaliteit van gelaat,

Kan u ons tot slot nog iets meer vertellen over

non-respons vrijwel nihil is door de afwezigheid van

Immuniteit

handen, nek en decolleté.

de wijze van injecteren?

complexerende eiwitten.’

Volgens Prof. Dr. Martin zijn er in het immuunsysteem twee on-

1,2,6

derdelen van doorslaggevend belang voor het al dan niet optreden

Er zijn 2 varianten: Restylane Skinboosters Vital 20 mg/ml en

Er kan zowel met een naald, als met een canule gewerkt worden.

Restylane Skinboosters Vital light 12 mg/ml, beide bevatten

Beiden zijn goed, en meestal heeft de arts een bepaalde voorkeur.

De verschillen tussen BoNT/A formuleringen

van een immuun¬respons. Om te bepalen of een immuunrespons

lidocaïne. Een verpakking bevat 1 spuit van 1 ml, samen met

Met een naald zal ik door middel van micro-injecties in de dermis

Er zijn drie verschillende botulineneurotoxine type A producten

nodig is hanteert het immuunsysteem twee criteria: gevaarlijk en

3 30G naaldjes.

gaan injecteren. 8

op de Europese markt. Deze producten hebben dezelfde therapeu-

vreemd. Dendritische cellen bepalen of een stof gevaarlijk is en

Restylane Skinboosters is uitgerust met het SmartClickTM systeem 10,

tische werking, maar hebben alle drie verschillende farmacolo-

vallen die aan. Deze cellen hebben een aantal receptoren waaraan

Wat mag ik mij voorstellen, bij een ‘verbetering

waardoor er bij activatie van het systeem, telkens een exacte

gische eigenschappen. Zo bevatten Onabotulinetoxine type A en

bacteriële proteïnen of nucleïnezuren zich kunnen binden.

van de huidkwaliteit’?

microdosis wordt afgegeven. De canule heeft weer als voordeel

Abobotulinetoxine type A, niet alleen de neurotoxine van 150 kDa

Zodra dendritische cellen actief het antigeen omhullen en opne-

Het is zo, dat Restylane Skinboosters ervoor zorgt, dat de huid

dat ik met slechts 4 ingangspunten, de handrug kan behandelen.

(het neuroactieve eiwit), maar tevens ook complexerende eiwitten

men, presenteren ze de informatie aan de T-lymfocyten die in de

elastischer 1,7 wordt. Daarnaast zal het ook de fijne lijntjes 9 en

Hiervoor gebruik ik meestal een 27G of 25G canule.

(tot wel 750 kDa). Van Incobotulinetoxine type A is bekend dat deze

volgende stap B-lymfocyten activeren. Dat leidt uiteindelijk tot

de oneffenheden 6,8 in de huid verminderen.

Belangrijk is om traag te injecteren en pezen, zenuwen en aders

formulering zuiver is en uitsluitend de neurotoxine van 150 kDa

de synthese van antilichamen tegen het antigeen.

te vermijden. Na afloop van injectie, is het belangrijk om het

bevat, terwijl bij Onabotulinetoxine type A en Abobotulinetoxine

Waarom kiest een patiënt een Skinbooster-

∞

type A de kans op aanwezigheid van gedenatureerde/inactieve

Immuniteit kan ook als niet-gewenst effect optreden, bijvoorbeeld

neurotoxine groot is. Dr. Frevert en Prof. Dr. Martin benadrukken

bij een behandeling met botulineneurotoxine. Dit noemen we

Naast het gezicht, zijn de handen het meest blootgesteld aan

dat de complexerende eiwitten niet van waarde zijn voor het effect

een secundaire non-respons: als patiënten tijdens de behandeling

zonlicht. Ook het veelvuldig wassen en desinfecteren van de

van de behandeling.

neutraliserende antilichamen ontwikkelen en het lichaam niet meer

product verder goed uit te masseren.

behandeling voor de handen?

handen eisen hun tol. Dit laatste zien we vandaag de dag meer

REFERENTIES

reageert op de geïnjecteerde stof. De botulineneurotoxine type

dan ooit! Als je weet dat Restylane Skinboosters helpt om de

1 Gubanova et al. Esteticheskaya Meditsina (Aesthetic Medicine) 2010;1:94-98.

Incobotulinetoxine type A: de laagste concentratie

A zal niet meer het gewenste effect geven en de behandeling zal

huid van binnenuit een boost te geven, met als resultaat een

2 Streker M et al. J Drugs Dermatol 2013;12(9):990–994.

neurotoxine en de hoogst specifieke werking

volgens Prof. Dr. Martin stopgezet moeten worden.

verbeterde huidelasticiteit 8,9 en een huid die minder ruw 6

3 Nikolis A – K M Enright Evaluating the role……..

Dr. Frevert legt uit: ‘de eiwithoeveelheden in Incobotulinetoxine

aanvoelt, dan stel ik deze behandeling heel graag voor aan

4 Data on file, MA33947.

type A, Onabotulinetoxine type A en Abobotulinetoxine type A

Het belang van een behandeling met

zijn duidelijk vastgesteld in de literatuur. Incobotulinetoxine type

Incobotulinetoxine type A

A, vrij van complexerende eiwitten, heeft de laagste concentratie

Zuiverheid is belangrijk voor het effect met een behandeling

neurotoxine en de hoogst specifieke werking van de huidige

van Incobotulinetoxine type A. Patiënten worden steeds jonger

commerciële producten op de markt. Onabotulinetoxine type A

wanneer zij een behandeling met botulineneurotoxine ondergaan

en Abobotulinetoxine type A bevatten meer neurotoxine-eiwitten

en zij wensen een behandeling voor de langere termijn. Volgens

8 Gubanova El et al. J Drugs Dermatol 2015;14(3):288-98.

(complexerende eiwitten die ook flagellin kunnen bevatten).

Dr. Frevert en Prof. Dr. Martin is een behandeling met een pure

9 Gubanova et al. Injections of stabilized hyaluronic acid with a sharp needle

Sommige van deze neurotoxine-eiwitten zijn inactief. Complexe-

botulineneurotoxine type A-formulering de veiligste manier voor

compared with a blunt microcannula for facial skin rejuvenation: 12 month results.

rende eiwitten zijn niet nodig voor het therapeutisch effect van

de langere termijn, omdat de kans op de vorming van neutralise-

Poster presented at AMWC 2015.

de behandeling.’

rende antilichamen vrijwel nihil is. Drs. Voropai kiest er daarom

mijn patiënten.

5 Michaud T et al.Facial dynamics and emotional expressions in facial aging treatments.

Journal of Cosmetic Dermatology 2015;0:1-13.
6 Kerscher M et al. Dermatol Surg 2008;34(5):1–720-6.
7 Williams S et al. J Cosmetic Derm 2009;8:216–225.

10 Red Dot Awards 2014 - SmartClick System.

voor om patiënten in haar esthetische kliniek te behandelen
De werking van een injectie met

met Incobotulinetoxine type A.

Incobotulinetoxine type A
NL-RES-2000002 Opgesteld op: 11/2020 Galderma Benelux B.V.

∞

De neurotoxine is een fascinerende molecule zegt Dr. Frevert.
Hij legt uit hoe een injectie met Incobotulinetoxine type A werkt.
‘Een neurotoxine molecule bestaat uit twee polypeptideketens.
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Nieuwe behandelingen voor uw
huidige Cliënten. Nieuwe Cliënten
voor uw huidige behandelingen.

Brand it
Before you market it

6

Door Paul Jansen (Creative Strategist) en Harmen Hop (Online Marketing Director)

7

Door BTL, Ronald Koopman

Wanneer je van plan bent om jouw markt te ont
wikkelen, is een goede merkontwikkeling essen-

De 5 belangrijkste factoren die de associaties beïnvloeden:

tieel. Voordat je als persoon of organisatie gaat

1. Gedrag | De meest bepalende factor. Volkswagen is een zeer succesvol
wereldmerk, maar het dieselschandaal heeft hen in reputatie en geld
erg veel gekost. Dat is gedrag.

investeren in marketing, is het belangrijk dat je
eerst goed naar je vertrekpunt kijkt: JE MERK.
Zorg dat je basis goed staat. Breng jezelf in stelling door je
merk slim te laden. Denk na over jouw verkoopargumenten.
Waarom zou een cliënt voor jou kiezen?
Generiek / Bijzonder
Clichés zijn doorgaans waar. Het is super dat je bijvoorbeeld
kwaliteit biedt, maar het zegt zo weinig. Het is best begrijpelijk, vaak worden generieke (inwisselbare) zaken benoemd.
Deze zijn wel waar en waardevol, maar ze blijven niet
hangen en zijn niet overtuigend. Dus: wat maakt jou nu
zo bijzonder?
Specificaties / Associaties
Bij het inhoud geven aan merken, neigen ondernemers

2. Product | Je bent wat je verkoopt. Nou ja, een beetje wel.
	Dus als je een heel sexy merk wilt zijn, maar oubollige rollators verkoopt…
dat gaat niet werken. Zorg dan ook voor sexy rollators, voor zover
dat kan.
3. Reputatie | Soms kan het verleden je heel lang waarde geven. Soms
geeft het eeuwigdurende imagoschade. Bill Clinton is een veerkrachtig
merk gebleken. Van populaire president naar liegende vreemdganger
en nu naar een van de bestbetaalde sprekers ter wereld.
4.	Uitstraling | Hoe zie je eruit? Het bepaalt heel erg de verwachting
	van je doelgroepen. Alleen al die aparte schoenen van minister De Jonge
zorgen ervoor dat hij opvalt en dat je van hem net wat anders verwacht
dan bij de overige ministers. Overigens blijft het bij hem alleen bij
schoenen, maar toch.

vooral om de associaties die mensen hebben.

5.	Communicatie | Wat zeg je? Wat breng je over? Als marketeers weten
we als geen ander dat deze factor extreem bepalend is voor je branding.
Met de juiste boodschappen, ideeën en toon breng je jezelf echt in
stelling.

Personal Branding

WIE ben je en WAAROM doe je wat je doet? Echt de diepte in dus.

Branding kun je natuurlijk ook toepassen op een persoon.

Wat je allemaal aanbiedt, komt later wel.

vaak naar het benoemen van wat zij allemaal aanbieden.
Specificaties hebben echter een secundair effect. Het gaat

BTL is sterk in het ontwikkelen en combineren van technische oplossingen bij veel
voorkomende medische klachten en esthetische wensen waar ook uw klanten mee rondlopen.

Emsculpt
			

	Bodycontouring niet alleen door vetreductie met een slappe huid als gevolg maar vetreductie
met spiermassa i.p.v. dat volume, dat ziet er een stuk beter uit.

Emsella

Eindelijk een prettige manier om bekkenbodemspieren te trainen ter vermindering of ter voorkoming van

			

daaraan gerelateerde problemen zoals incontinentie, met als bijkomend voordeel een beter sexleven.

Emtone

	Een effectieve en veilige wijze om de meest algemeen voorkomende irritatie van vrouwen met

			

betrekking tot hun lichaam, cellulite, te verminderen.

			

Deze behandelingen trekken klanten die u anders niet snel in uw kliniek had gezien.

BTL is wereldwijd het snelst groeiende bedrijf in de cosmetische
geneeskunde. BTL Aesthetics is een Tsjechisch familiebedrijf dat
inmiddels in meer dan 55 landen actief is en door ontwikkeling
van nieuwe technologieën de medische zorg tracht te helpen

De meest pure vorm van branding is de persoon zelf,
maar als je marketing wil toepassen, heb je toch écht een

En dan concreet: wat hebben je klanten aan jou? Wat voeg jij toe

merkconcept en merkcampagnes nodig om de wereld te

zodat zij er tastbaar beter van worden?

en verbeteren. Door de ontwikkeling van een aantal unieke
technologieën heeft BTL geheel nieuwe behandelmethoden en
zelfs indicaties gecreëerd. Door technisch vernuft en uitstekende

vertellen wie je bent en wat je te bieden hebt.
De digitale wereld heeft elk individu toegang tot de wereld
gegeven. Dat is een voordeel en soms een nadeel. Je kunt
bijvoorbeeld via social media rechtstreeks je eigen verhaal
vertellen, maar mensen kunnen je er ook neersabelen.
Kracht en kwetsbaarheid dus.

Creativiteit | We zeiden het al: generieke boodschappen doen bijna niets.
Door naar opmerkelijke invalshoeken te zoeken, maak je iets bijzonders
dat veel beter blijft hangen. Creatieve marketing heeft veel meer effect.
Slim activeren | Een goede merkbasis is onmisbaar, maar niet genoeg.
Vervolgens moet je nog steeds op een slimme manier de markt op om
je relevante bekendheid te vergroten en klanten te blijven werven.

service willen wij graag bijdragen aan het succes van uw kliniek
en proberen we de wereld een beetje mooier te maken door

HOOFDKANTOOR
Baarnsche Dijk 6B 8/9

op persoonlijk niveau onze bescheiden bijdrage te leveren
aan de kwaliteit van het leven van uw cliënten.

∞

3741 LR Baarn
Alles gaat elkaar versterken

Tel: +31850404841

Om de volledige presentatie nog eens terug te zien of te lezen kun je inloggen

Met een sterke merkbasis gaat alles wat je doet, zegt en uitstraalt elkaar ver-

op www.allergan-pro.com, waar je tevens de Tips & Tricks nog even kunt

sterken. Elke inspanning ligt in het verlengde van je merk. Zo bouw je merk-

info@btlmed.nl

inzien/downloaden. Indien je geen toegang hebt, neem dan contact op met

kracht en merkkapitaal op. Waardering voor je merk genereert engagement

btlaesthetics.com

het Allergan Aesthetics team via het mailadres: infonederland@allergan.com

‘Love for the brand’, meer bezoekers naar je kliniek, meer omzet/winst
en tot slot terugkerende bezoekers door hogere klanttevredenheid.
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Plaatjesrijk plasma (PRP)
voor huidverjonging
van het onderste ooglid.
8

Snelle, veilige en eenvoudige productie van
PRP met het innovatief gesloten Arthrex®
ACP Double Syringe systeem.

Door Matthias Aust, MD

De Arthrex ACP® dubbele spuit maakt een gesloten, snelle en
eenvoudige productie van PRP mogelijk. Geen synthetische

Kliniek voor plastische en reconstructieve chirurgie, Johanniter-ziekenhuis, Bonn, Duitsland

scheidingsgels worden gebruikt omdat het PRP wordt gescheiden
van de andere bloedcomponenten in een puur fysiek proces.
Dit systeem, dat al jaren met succes wordt toegepast, maakt de
productie van ca. 5-6 ml PRP met een bloedplaatjesconcentratie

Achtergrond:

Resultaten:

die ongeveer tweeënhalf keer zo hoog is dan de basislijn, gekop-

Behandeling van het onderste ooglidgebied om de huid

Een geleidelijke verbetering van het esthetische resultaat en

peld aan gelijktijdige scheiding van leukocyten en erytrocyten. 1-3

te verjongen of actinische elastose te behandelen blijkt

een hoge mate van patiënttevredenheid werden vastgesteld.

vaak moeilijk. Gevestigde behandelingsopties, zoals

De cutometer metingen lieten een statistisch significant hogere

De klinische efficiëntie van deze samenstelling van PRP (ACP) is

hyaluronzuur-injecties, botulinumtoxine-injecties,

huidstevigheid zien (door verhoogde collageenproductie) en een

onder meer aangetoond in een door de FDA goedgekeurde level

microneedling, huidvernieuwing (microdermabrasie,

statistisch significante toename van de huidelasticiteit (dankzij

1-studie.4 Bovendien beschrijft de literatuur hoe de secretie van

chemische peeling (exfoliatie), laserbehandeling),

verhoogde elastine productie).

autoloog hyaluronzuur effectief wordt gestimuleerd door een

evenals ooglidcorrecties en autologe vetoverdrachten,

Behalve de verwachte zichtbare zwelling direct na de PRP-injectie,

bloedplaatjesconcentratie in dit bereik.5

kunnen in verband worden gebracht met aanzienlijke

traden er geen andere ongewenste bijwerkingen of complicaties

Voor meer informatie over de Arthrex® ACP Double Syringe

risico's en een verhoogde belasting voor de patiënt.

op. Het typische branderige gevoel tijdens de injectie was niet

voor de Cosmetische Dermatologie kunt u zich wenden

Bovendien zijn ze mogelijk niet effectief voor het

gemeld.

tot Croma Pharma Nederland (office@cromapharma.nl |

behandelen van de tekenen van huidveroudering of

www.croma.at)

actinische elastose, waaronder donkere kringen onder

Conclusie:

de ogen, een gebrek aan volume en cutis laxa.

De resultaten geven aan dat een reeks PRP-injecties in het

Een minimaal invasieve behandelingsbenadering

onderste ooglidgebied een veilige, efficiënte, vrijwel pijnvrije,

die de bovengenoemde aandoeningen zichtbaar

eenvoudige en snelle behandelingsoptie is voor een gebied

verbetert en die een minimaal risico en een minimale

met verder beperkte behandelingsalternatieven.

∞

REFERENTIES

belasting van de patiënt met zich meebrengt, zou

1 Sundman EA, Cole BJ, Fortier LA. Growth factor and catabolic cytokine concentrations

een wenselijk alternatief zijn.

are influenced by the cellular composition of plateletrich plasma. Am J Sports Med.
2011;39(10):2135-40.

Materialen en methoden:

2 Kisiday JD et al. Effects of Platelet-Rich Plasma Composition on Anabolic and Catabolic

Twintig patiënten werden in totaal driemaal maandelijks behan-

Activities in Equine Cartilage and Meniscal Explants. Cartilage. 2012;3:245-54.

deld met PRP (bloedplaatjesrijk plasma). De patiënten werden

3 Mazzocca AD et al. Platelet-rich plasma differs according to preparation method and

onderzocht op de dagen van behandeling en een maand na
de derde injectie. Het PRP werd direct voorafgaand aan de behan-

human variability. Journal of Bone & Joint Surgery.2012;94(4):308-16.

deling verkregen met de Arthrex® ACP dubbele spuit.

4 Smith PA. Intra-articular Autologous Conditioned Plasma Injections Provide Safe

De injecties (2 ml PRP per zijde) werden lateraal toegediend met

and Efficacious Treatment for Knee Osteoarthritis: An FDA-Sanctioned, Randomized,

behulp van 27G 38 mm canules. Nauwkeurige fotografische
documentatie en huid elasticiteitsmetingen met behulp van een
cutometer werden uitgevoerd om de subjectieve beoordelingen
van de vragenlijsten van de patiënt en de arts te objectiveren.

Double-blind, Placebo-controlledClinical Trial. Am J Sports Med. 2016 Apr;

Behandelingsresultaten
Vrouw, 23 jaar, vóór de eerste (A), vóór de tweede (B),
vóór de derde (C), en vier weken na de derde injectie van
plaatjesrijk plasma (PRP) (D).

44(4):884-91. doi: 10.1177/0363546515624678. Epub 2016 Feb 1.
5 Anitua E et al. Fibroblastic response to treatment with different preparations

rich in growth factors. Cell Prolif. 2009 Apr;42(2):162-70. doi:
10.1111/j.1365-2184.2009.00583.x. Epub 2009 Feb 24.

REFERENTIE:

Aust M et al. Platelet-rich Plasma for Skin Rejuvenation and
Treatment of Actinic Elastosis in the Lower Eyelid Area.
Cureus. 2018;10(7):e2999.
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NASCHOLING
Door Ludy Holst, cosmetisch arts KNMG

SKIN DEEP ANATOMY CURSUS
DATUM: 3 OKTOBER 2020
DUUR: 7 UUR
ONDERWIJSAANBIEDER:
SKILLSLAB & SIMULATIONCENTER
SKIN DEEP ANATOMY IS EEN HANDS-ON TRAINING
MET TOEGEPASTE ANATOMIE VOOR
INJECTABLE BEHANDELINGEN.
DE DOELGROEP(EN): A(N)IOS / ARTS
OF (MEDISCH) SPECIALIST

In mijn carrière als arts en later als cosmetisch arts was
dit mijn 3e cadavertraining. De eerste cadavertraining was
tijdens mijn coschappen in Leiden waarin het hoofd helaas
niet aan bod kwam.
De 2e was georganiseerd door een cosmetische firma en
was in het ziekenhuis in Luik, België. Daar prepareerde
een plastisch chirurg een fresh cadaver hoofd en liet me
daarbij alle anatomische structuren zien.
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OP BEZOEK IN HET ERASMUS MC
Door middel van de 'Skin Deep Anatomy’ injectable
training, georganiseerd door het uiterst gespecialiseerde
SkillsLab van het Erasmus MC te Rotterdam, ben ik
zaterdag 3 oktober voor de 3e keer deelnemer geweest
aan een cadaver training. Dit keer moest het cadaverhoofd
door mijzelf geprepareerd worden, en kon ik kijken of de
substantie die ik geïnjecteerd had op de juiste plek terecht
was gekomen.
Er waren zo’n 13 cursisten aanwezig en een gespecialiseerd team van ervaren cosmetisch artsen KNMG en
dermatologen KNMG, zoals Annemarie van Rosmalen,
Peter Velthuis, Leonie Schelke en professor Kleinrensink.
De dag begon met een klassikaal gedeelte. Voorafgaand
aan de training werden diverse anatomische vragen vanuit
de praktijk besproken. Het is natuurlijk wel handig als je
al enige ervaring in het vak hebt en bekend bent met de
aangezichtsanatomie. De foramina en arteria faciales
kwamen uitgebreid aan bod. Deze werden ook bij elkaar
aangetekend. Later werden deze op de snijzaal op het
fresh frozen head gepalpeerd en aangeprikt.
Ook werden echografische beelden van geïnjecteerde
fillers toegelicht door Leonie Schelke die daar net op
gepromoveerd is. Er is geoefend met het zelfstandig
uitvoeren van echografisch onderzoek, eerst op elkaar
later op de fresh frozen heads.

VOOR OVERIGE INFORMATIE: WWW.SKINDEEPANATOMY.NL

Wat heel fijn is dat is dat je de no go areas nog eens goed
kunt bestuderen en snapt wat je moet doen als zich een
complicatie voordoet. Het is heel goed om de exercitie van
een retrobulbaire inspuiting met hyaluronidase eens goed
te doorlopen en uit te voeren.
Het is een injectable training met toegepaste anatomie
waarin de gouden combinatie wordt getraind in anato
mische kennis en injectietechniek van 16 verschillende
indicaties.
Hiermee leer je injectable behandelingen nog veiliger
uit te voeren, complicaties te voorkomen, te herkennen
en bovenal juist te behandelen. Daarbij kreeg ik ook
de mogelijkheid om nieuwe technieken te leren die ik
in de dagelijkse praktijk van mijn cosmetische kliniek nog
niet zo snel zou uitvoeren. Hierdoor heb ik zeker mijn
niveau verhoogd om de beste resultaten te bereiken
met mijn botox- en fillerbehandelingen.
Een echte aanrader dus!

KOSTEN
De kosten van de training bedragen 895,-. Indien je de
training voor de tweede keer wilt volgen krijg je na het
plaatsvinden van de training 145,- retour. De training
bedraagt dan uiteindelijk 750,-.
In verband met de profielerkenning van cosmetisch
arts KNMG is sinds kort de NVCG aangesloten bij
het GAIA. Hierdoor kunnen alle cosmetisch artsen KNMG
hun accreditatie-uren laten bijhouden via het GAIA.
De training wordt door de NVCG met 6 punten
geaccrediteerd. ∞
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FILLERS
Door drs. Pascal Meijer, cosmetisch arts KNMG

Individuele variaties in

arteriële anatomie van het aangezicht
in beeld gebracht met Augmented Reality
Filler injecties zijn wereldwijd steeds meer en meer populair,
maar ook in de Benelux-landen is het een van de snelst
stijgende cosmetische behandelingen, met groeicijfers
van meer dan 10% per jaar. Verreweg de meest gevreesde
complicatie is het intra-arterieel inspuiten van een filler, wat
ertoe kan leiden dat de huid afsterft of dat de patiënt blind
wordt aan één of zelfs beide ogen. (Afb 1)
Hoe goed we de anatomie van het gelaat ook kennen, het is
onmogelijk om te weten waar bij een individuele patiënt juist de
slagaders lopen, want de variatie in anatomie is enorm.
Tot op heden bestaat er geen enkele manier om bij een individuele patiënt te weten waar die slagaders juist lopen in het
gezicht. Met de Artery3D applicatie van Augmented Anatomy is
het nu mogelijk om het hele arteriële netwerk van het gelaat
in beeld te brengen in augmented reality. (Afb 2)

Afb 2 | 	Op basis van een MRI wordt een 3D-beeld gemaakt van
de arteriële anatomie en zichtbaar gemaakt op de smartphone.
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Afb 1

| Afsterven van huid en blindheid na
filler injectie. Bron: www.realself.com

In het volgend nummer van Cg Magazine gaan
we dieper in op deze technologie!
Voor meer info, browse naar:
www.augmented-anatomy.com
of scan de qr-code ∞

VERENIGING

EEN NIEUW BESTUURSLID STELT ZICH AAN U VOOR

Marguerite van Randwijck-Jacobze

Beste leden,
Het einde van het op alle fronten roerige jaar 2020
is in zicht: Corona houdt ons allen al maanden
bezig en binnen de vereniging spelen ook al enige
tijd een aantal belangrijke zaken, zoals de relatie
tussen de SOCG en de NVCG.
Tijdens de laatste NVCG vergadering van 28
november jl. werd er gestemd over deze belangrijke
vraagstukken. Ook werd tijdens de vergadering
middels stemming duidelijk dat de leden mijn
benoeming als bestuurslid van de NVCG steunen.
Waarvoor in de eerste plaats heel veel dank!
Ik heb heel veel zin om met Diederik, Franca als
nieuwe bestuursgang en het secretariaat de
NVCG een frisse periode 2021-2023 in te leiden.
De ondersteuning van Catharina in de eerste
6 maanden kunnen we daarbij heel
goed gebruiken.
De NVCG is inmiddels zo groot,
dat een bestuursfunctie te vergelijken
is met een directiefunctie bij een
bedrijf. Gelukkig heb ik enige
ervaring met het leiden van een
bedrijf. Zo heb ik als huisarts
gewerkt bij de Universitaire
Huisartsenpraktijk VUmc.

Vanuit deze achtergrond als huisarts had ik sterk de
behoefte om me aan te sluiten bij vakgenoten en zo
werd ik in 2012 lid van de NVCG.
In 2013 ben ik gecertificeerd lid van de NVCG geworden. De afgelopen jaren heb ik dan ook van dichtbij de
groei van de NVCG mogen ervaren. Van in 2012 een
vergadering met een 30 tal leden in Nieuwegein tot
in 2020 met ruim 180 leden en toehoorders bij online
vergaderingen via Teams. Met de Onderwijscommissie
heb ik vanaf 2013 samen met een geweldig team
toegewijde artsen (en secretariaat!) van de NVCG
mogen werken aan de totstandkoming van de opleiding tot cosmetisch arts KNMG. Als lid van de Visitatie
en Registratie Commissie van de NVCG hebben we
met ons VRC team de visitaties (en registratie eisen)
geprofessionaliseerd, waardoor we nu kunnen zeggen
dat een cosmetisch arts KNMG werkt volgens bepaalde
professionele standaarden. Dit heb ik al die jaren met
veel plezier gedaan.
Zoals ik in de intro-mail (die het secretariaat van de
NVCG heeft gestuurd aan jullie) al vertelde, is mijn
reden om een rol binnen het bestuur van de NVCG te
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De opleiding tot cosmetisch arts KNMG is hier een
heel belangrijk onderdeel in. Deze opleiding wordt
verzorgd door leden van de NVCG en georganiseerd
door leden van de NVCG. De recente promotie van
een aantal NVCG leden is ook een mooi voorbeeld
van de groei en professionalisering van ons vak. En
er staan er nog een paar promoties in de planning,
super goed!
Kortom, laten we samen als NVCG-leden de mooie
groei voortzetten en van 2021 een jaar maken van
frisse en positieve energie!

Hartelijke groet,
Marguerite van Randwijck-Jacobze

∞

ADVERTENTIE

The Body Clinic
zoekt nieuwe artsen

The Body Clinic, al 15 jaar een toonaangevende

Contactgegevens

kliniek in injectables in Nederland, zoekt nieuwe

info@bodyclinic.nl / 06 14990449 (Bart Biermans)

artsen voor Amsterdam en de regio Arnhem.

www.bodyclinic.nl

We zoeken goede en gedreven cosmetisch artsen,
voorlopig parttime en mogelijk in de toekomst fulltime.
Doorgroei middels participatie in de vestigingen behoort

In 2011 ben ik begonnen als
cosmetisch arts en voor wie het
kent: in 2012 heb ik Doctors at
Soap klinieken mede opgericht.

aanvaarden mee te mogen helpen de groei en professionalisering van het vak van cosmetisch arts KNMG
van de afgelopen jaren te bestendigen. Zodat het vak
van cosmetisch arts KNMG – in al zijn facetten – een
specialisme is dat duidelijk is voor onze collega artsen
en voor cliënten. Om veiligheid en een hoge mate van
kennis en kunde te waarborgen voor deze cliënten.

The Body Clinic Amsterdam
Achillesstraat 85, 1076 PX in Amsterdam

tot de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u

DECEMBER 2020

contact opnemen: info@bodyclinic.nl of 06 14990449

The Body Clinic regio Arnhem (Duiven)

(Bart Biermans).

Ploenstraat 30, 6921 PN Duiven
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AGENDA
Nascholingsagenda
Op de homepage van de website van de NVCG (nvcg.nl) treft u de nascholingsagenda.
Daar kunt u een overzicht zien met alle beschikbare nascholingen voor onze
beroepsgroep.
Vanwege de maatregelen van de overheid omtrent Covid-19 worden er op dit moment

PRO + Intensif
PRO + Intensif

ook regelmatig geaccrediteerde webinars gehouden.
Scan de qr-code of browse via: www.nvcg.nl > nascholingsagenda

The most advanced RF Microneedle technology today

midden op homepage via knop ▶

The most advanced RF Microneedle technology today

2021

Bijeenkomsten NVCG
Save the dates!
dinsdag 9 maart

Algemene ledenvergadering

zaterdag 5 juni

Algemene ledenvergadering en symposium

Powered by unique, FDA approved 3DEEP
technology, EndyMed offers the most effective,
controlled and focused RF treatment platforms.

dinsdag 14 september

Algemene ledenvergadering

vrijdag 26 november

Algemene ledenvergadering en congresdiner

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

zaterdag 27 november

Congres

deep wrinkle reduction, lifting and tightening,
acne scar and stretchmark reduction, and skin
Try our multi-application platform with a
texture improvements.

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

De Cg Magazines van de afgelopen jaren
kunt u op onze website digitaal inzien
Contact:

Scan de qr-code of browse via: nvcg.nl/cg-magazine

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

Help uw patiënten om te deﬁniëren wat hen dierbaar is: hun gezicht. RADIESSE® biedt u het unieke werkingsmechanisme
van een drievoudig effect om de natuurlĳke structuur van binnenuit te herstellen.
• Volumelift1, 2
• Countourcorrectie3-5
• Huidverjonging4, 6 -8
Referenties: 1. Sundaram H, et al. Dermatol Surg. 2010;36 Suppl 3:1859-65. 2. van Loghem JV, et al. J Clin Aesthet Dermatol. 2015;8(1):38-49. 3. Dallara JM, et al. J Cosmet Dermatol. 2014;13(1):3-14.
4. Yutskovskaya Y, et al. J Drugs Dermatol. 2014;13(9):1047-52. 5. Eviatar J, et al. Plast Reconstr Surg. 2015;136(5 Suppl):164S-70S. 6. Yutskovskaya YA, Kogan EA. J Drugs Dermatol. 2017;16(1):68-74.
7. Berlin AL, et al. Dermatol Surg. 2008;34 Suppl 1:S64-7. 8. Marmur ES, et al. J Cosmet Laser Ther. 2004;6(4):223-6.

MERZ PHARMA BENELUX B.V.
Hoevestein 36 D
4903 SC Oosterhout
Nederland

RADIESSE® is a registered trademark of Merz North America, Inc.
RADIESSE® is manufactured by Merz North America, Inc.
4133 Courtney Road, Suite #10, Franksville, WI 53126 U.S.A.
MERZ AESTHETICS® is a registered trademark of Merz Pharma GmbH & Co. KGaA.

www.merzaesthetics.nl | www.merzpharma.be
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DEFINED FACES.

