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VASCULAR COMPLICATIONS FROM THE USE OF SOFT TISSUE FILLERS, PART 1: PREVENTION

EIF-PILOT: “MET EIF GROEI JE NIET ALLEEN IN JE WERK, MAAR OOK ALS PERSOON”
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Samenstelling Botulinumtoxine type A (van Clostridium botulinum) 4 Allerganeenheden per 0,1 ml gereconstitueerde oplossing. Allerganeenheden zijn niet uitwisselbaar met andere preparaten van botulinumtoxine. Injectieflacon met 50 eenheden. Indicaties: VISTABEL
Samenstelling Botulinumtoxine type A (van Clostridium botulinum) 4 Allerganeenheden per 0,1 ml gereconstitueerde oplossing. Allerganeenheden zijn niet uitwisselbaar met andere preparaten van botulinumtoxine. Injectieflacon met 50 eenheden. Indicaties: VISTABEL
is geïndiceerd voor de tijdelijke vermindering van de zichtbaarheid van: matige tot ernstige verticale lijnen tussen de wenkbrauwen die bij volledig fronsen zichtbaar zijn (fronslijnen) en/of matige tot ernstige laterale canthallijnen (kraaienpootjes) die bij een volledige
is geïndiceerd voor de tijdelijke vermindering van de zichtbaarheid van: matige tot ernstige verticale lijnen tussen de wenkbrauwen die bij volledig fronsen zichtbaar zijn (fronslijnen) en/of matige tot ernstige laterale canthallijnen (kraaienpootjes) die bij een volledige
glimlach zichtbaar zijn en/of matige tot ernstige voorhoofdlijnen die zichtbaar zijn bij maximaal opgetrokken wenkbrauwen, wanneer de ernst van de gezichtslijnen een belangrijke psychologische invloed heeft op volwassen patiënten. Contra-indicaties: VISTABEL mag
glimlach zichtbaar zijn en/of matige tot ernstige voorhoofdlijnen die zichtbaar zijn bij maximaal opgetrokken wenkbrauwen, wanneer de ernst van de gezichtslijnen een belangrijke psychologische invloed heeft op volwassen patiënten. Contra-indicaties: VISTABEL mag
niet worden toegediend: bij personen met bekende overgevoeligheid voor botulinumtoxine type A of voor één van de hulpstoffen van het geneesmiddel; bij patiënten met myasthenia gravis of het syndroom van Eaton-Lambert; bij een infectie op de voorgestelde
niet worden toegediend: bij personen met bekende overgevoeligheid voor botulinumtoxine type A of voor één van de hulpstoffen van het geneesmiddel; bij patiënten met myasthenia gravis of het syndroom van Eaton-Lambert; bij een infectie op de voorgestelde
injectieplaats. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Bijzondere voorzorgen dienen te worden genomen bij de bereiding en de toediening van het product en bij de inactivatie en de verwijdering van de resterende ongebruikte oplossing. Dit
injectieplaats. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Bijzondere voorzorgen dienen te worden genomen bij de bereiding en de toediening van het product en bij de inactivatie en de verwijdering van de resterende ongebruikte oplossing. Dit
geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis en is dus nagenoeg “natriumvrij”. Vóór toediening van VISTABEL dient men een inzicht te hebben in de relevante anatomie en eventuele veranderingen van de anatomie ten gevolge van vroegere
geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis en is dus nagenoeg “natriumvrij”. Vóór toediening van VISTABEL dient men een inzicht te hebben in de relevante anatomie en eventuele veranderingen van de anatomie ten gevolge van vroegere
chirurgische ingrepen en injectie in kwetsbare anatomische structuren moet worden vermeden. De aanbevolen dosering en toedieningsfrequentie van VISTABEL mogen niet worden overschreden. Zeer zelden doet zich een anafylactische reactie voor na injectie van
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1

INLEIDING

In deze eerste veldnorm haartransplantatie in Nederland worden de
best practices met betrekking tot haartransplantaties beschreven.
Haartransplantatie heeft op dit moment geen duidelijke plek in het
onderwijscurriculum tot arts. In de afgelopen jaren zijn er verschillende
onderzoeken gedaan naar haaruitval en haartransplantaties. Op basis hiervan
kunnen uitspraken worden gedaan over de effectiviteit van behandelingen
tegen haaruitval. Naast diverse conservatieve en preventieve behandelingen
om haaruitval te voorkomen of tegen te gaan, wordt er meer en meer gekozen
voor een operatieve behandeling. Bij een haartransplantatie wordt het haar
met bijbehorende follikel getransplanteerd van het donorgebied naar
de acceptor plaats.
De NVCG beoogt met deze veldnorm duidelijkheid te scheppen over
de eisen en voorwaarden voor de toepassing van haartransplantaties.
Deze veldnorm komt daarmee de kwaliteit van zorg ten goede.
Veldnormen van de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde
(NVCG) berusten op brede consensus binnen de beroepsgroep.
De veldnormen hebben een protocollair karakter.
Deze veldnorm is zoveel mogelijk gebaseerd op gepubliceerd wetenschappelijk
onderzoek. Relevante artikelen werden gezocht door het verrichten van
systematische zoekacties in de databases van PubMed. De geselecteerde
artikelen zijn vervolgens door de werkgroep beoordeeld op kwaliteit van het
onderzoek en gegradeerd naar mate van bewijs (evidence). Daarbij is ruim
aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten. De risico’s die verbonden zijn
aan haartransplantaties zijn zo goed als mogelijk in kaart gebracht.
Deze veldnorm heeft alleen betrekking op haartransplantaties.
Eventuele aanpalende onderwerpen die niet in de veldnorm besproken worden
vallen buiten deze norm.
In het geval van nieuwe inzichten en ontwikkelingen zal de norm daar waar
nodig aangepast worden. Deze veldnorm is afgesloten op 13 januari 2021.
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2

VORMEN VAN HAARTRANSPLANTATIE

Haartransplantatie is een medisch operatieve behandeling
waarbij haren met follikel getransplanteerd worden van
een donor gebied naar een acceptor gebied.
Er zijn twee methodes van haartransplantatie:
Follicular Unit Extraction (FUE)
Follicular Unit Transplantation (FUT)
Daarnaast is er een potentieel veelbelovende, recent
ontwikkelde methode:
Partial Longitudinal Folliculair Unit Transplantatie (PL-FUT)

De FUE is momenteel de meest gebruikte methode voor
haartransplantatie. De FUT, ook wel de strip methode
genoemd, is een methode die steeds minder wordt gebruikt.
De eerstgenoemde FUE-methode is een minimaal invasieve
behandeling waarbij onder lokale verdoving, door middel
van een hol boortje, een folliculaire unit uit de huid wordt
genomen. Dit wordt een graft genoemd.
Bij de FUT-METHODE wordt er, ook onder lokale verdoving,
uit het donorgebied een strip geëxcideerd en daarna
versneden tot grafts. Het grote verschil tussen beide
methoden is dat bij de FUE er hele kleine nauwelijks zichtbare littekentjes ontstaan en bij de FUT-methode een
groter en meer zichtbaar lineair litteken ontstaat.
Een GRAFT is een transplantaat en kan uit meerdere haarfollikels bestaan. Een folliculaire unit is een functionele
eenheid en kan één of meerdere haarfollikels bevatten.
Een haarfollikel is het kleinste orgaan en bevat één haar.
Bij de recente PL-FUT-TECHNIEK zou het mogelijk zijn
slechts een deel van de follikel te extraheren en implanteren.

Achtergrond FUE
In 1939 heeft de Japanner Dr. Okuda de eerste haartransplantatie verricht met behulp van zelfgemaakte
punches van 1 mm tot 4 mm in diameter.16
In 1950 werd de moderne haartransplantatie in de
westerse wereld geïntroduceerd door Dr. Orentreich. 1
Hij begon met 4 mm punches. Later is het concept
van mini en micrografting ontwikkeld.10,11
De eerste succesvolle FUE met 1 mm punches (lage
transsectie rate en esthetisch acceptabel resultaat)
werd verricht door Dr. Woods in 1995. Dit werd echter
nooit gepubliceerd.
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Bernstein en Rassman3 hebben als eerste de FUE
als chirurgische techniek beschreven en de FOXprocedure ontwikkeld, ook bekend als FUE (Folliculair
Unit Extraction) methode, FUSE (Folliculair Unit Separation Extraction) methode,7 Wood’s techniek8 en
FU Isolation Methode.9

Achtergrond FUT
Na de ontwikkeling van de FUE is in 1990 de FUT
ontwikkeld.12 Hierbij werd het voor het eerst mogelijk om folliculaire units individueel te transplanteren
tot een natuurlijk resultaat.13
Bij zowel de FUE als de FUT worden folliculaire units
individueel getransplanteerd, waarbij de manier waarop
deze unit verkregen wordt anders is. Het resultaat is
overigens niet afhankelijk van de gebruikte methode.
Een nadeel van de FUT-techniek is echter dat het lineaire
litteken cosmetisch minder fraai is voor patiënten die
hun haren korter dan 1 centimeter willen dragen.14,15

Achtergrond PL-FUT
PL-FUT is een veelbelovende, relatief recent ontwikkelde,
innovatieve techniek, die echter nog niet op grote schaal
wordt uitgevoerd. Deze vrij recent door een Nederlandse
groep gepubliceerde methode wordt tot op heden door
één groep artsen uitgevoerd. We besteden aandacht
aan deze methode in deze richtlijn omdat deze techniek
in Nederland naast de FUT en FUE wordt toegepast.
PL-FUT is een variant van de FUE. Onderzoek heeft
aangetoond dat in een haarfollikel de haarstamcellen
in meerdere gebieden voorkomen. Op basis hiervan is
de partiële longitudinale follikelunit-transplantatie
(PL-FUT) ontwikkeld.23,24,25
Bij PL-FUT wordt alleen een deel van de haarfollikelunit verwijderd, waardoor er op de donorplek voldoende haarstamcellen over blijven om daar nieuwe
haarfollikels en dus ook nieuwe haren te produceren.
In het receptorgebied zullen deze haarstamcellen ook
nieuwe haarfollikels vormen en haren produceren.
Omdat slechts een deel van de totale hoeveelheid
donorhaarstamcellen wordt getransplanteerd, wordt
deze techniek ook wel haarstamcel-transplantatie
(HST) genoemd. Met deze techniek wordt beoogd het
donorgebied te behouden. Dit is het wezenlijke verschil
tussen PL-FUT en andere transplantatiemethoden.

INDICATIES

3

Haartransplantatie wordt toegepast om haren van een donor plaats te transplanteren naar een acceptor plaats.
Dit kan bij scarring evenals non-scarring alopecia zijn, zonder dat hier een actief ziekteproces aan ten grondslag ligt.

De belangrijkste indicaties zijn:
Alopecia Androgenetica
Female pattern hair loss
Feminisatie haargrens
Alopecia Cicatricialis
Alopecia Areata monocularis
Alopecia Areata multilocular
Hereditaire vormen van Alopecia zoals Hypotrichosen
Tractie Alopecia
Onvolledige baardgroei
Lokale hypotrichose
Iatrogene hypotrichose
Dermatologische aandoeningen zoals de 'coup de sabre'
Brandwonden
Wenkbrauwcorrecties
Verbergen en of opvullen van littekens bijvoorbeeld na operaties of na een trauma
Andere kale plekken op de huid

CONTRA-INDICATIES

4

4.1

Absolute contra-indicaties

Body dismorfic disorder of een vermoeden daarvan
Allergie voor de te gebruiken verdovingsmiddelen

	
Leeftijd onder de 18 jaar, echter onder bepaalde omstandigheden kan hiervan afgeweken worden
zoals bij een vitale indicatie (brandwond, litteken)
Irreëel verwachtingspatroon
Zwangerschap
Het geven van borstvoeding

	
Actieve huidaandoeningen (zoals frontal fibrosing alopecia, lichen planopilaris),
(vermoeden van) maligniteit of infectie in het te behandelen gebied
	
ASA > 3.
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Relatieve contra-indicaties
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Auto-immuunziekten
Gebruik van immunosuppressieve medicatie
Infectie in de omgeving van het te behandelen gebied
Maligniteiten in de omgeving van het te behandelen gebied
Actieve huidaandoeningen in de omgeving van het te behandelen gebied
ASA-klasse 3
Hypertensie
Verhoogde bloedingsneiging
Anticoagulantia die niet kunnen worden gestaakt
Medicatie die interfereert met lokale anesthetica
Verminderde dichtheid in donorgebied
Slechte haarkwaliteit (e.g. dun haar, slechte haarstructuur)
Dermatologische aandoeningen zoals psoriasis en lichen ruben

	
Ziekten die de kans op complicaties vergroten, zoals stollingsstoornissen, slecht ingestelde diabetes,
hartritmestoornissen.

Relatieve contra-indicaties alleen geldend voor FUE:
Niet genoeg grafts in donor regio
Een lage terminaal/ vellus haar ratio

	
Sterk krullend haar, kroeshaar. Dit is soms technisch niet mogelijk in verband met de sterke hoek die
de follikel subepidermaal maakt bij kroeshaar. Met de nieuwe vibrerende en zuigende boortechniek
zien we hierbij betere resultaten. Het advies bij deze patiënten is altijd eerst een proefbehandeling
uit te voeren.

Relatieve contra-indicaties alleen geldend voor FUT:
Onvoldoende huidlaxiteit in de donor regio.

	Indien de cosmetisch arts van mening is dat de behandeling ondanks de relatieve contra-indicatie
mogelijk en gewenst is, dan bespreekt hij de overwegingen met de cliënt en documenteert hij
de overwegingen in het medisch dossier.
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Foto: Medikliniek, dr. Tara Kara

5

KWALIFICATIES VAN DE ARTS

Haartransplantaties hebben te gelden als een voorbehouden handeling in de zin van artikel 36 Wet BIG.

Dit betekent dat deze handelingen alleen door daartoe bekwame artsen mogen worden gedaan.

Alleen artsen die aan de volgende specificaties voldoen, zijn bekwaam
om haartransplantaties uit te voeren:
De arts is een BIG-geregistreerd arts
De arts heeft kennis van de verschillende gebruikte transplantatietechnieken
	De arts heeft aantoonbare en specifieke bekwaamheid in de diagnostiek en behandeling van haartransplantaties, onder meer blijkend uit specifieke training en scholing bij een door de NVCG gecertificeerde arts,
of een door d
 e NVCG geaccrediteerde onderwijsinstelling. Naast theoretische scholing moet de
arts-trainee minimaal meerdere haartransplantatie “hands-on” procedures zelfstandig onder supervisie
hebben verricht. Ter behoud van de vaardigheid zal de arts een minimum aantal haartransplantatie
procedures per jaar moeten verrichtten, en zich moeten nascholen volgens de daarvoor gestelde richtlijnen
van de NVCG
	Indien een arts ook de FUT-techniek wil toepassen, heeft hij aanvullende chirurgische vaardigheden,
zoals specifieke hechttechnieken geleerd (aantoonbaar met certificaat trainer/opleider)
De arts heeft kennis van de anatomie van de te behandelen regio’s
De arts heeft gedegen kennis van huidaandoeningen, waaronder maligniteiten
De arts heeft gedegen kennis van de anatomie, indicaties, differentiaal diagnose en alternatieve behandelingen
	De arts heeft kennis van de mogelijkheden van de anesthesie middels topische crèmes, lokale anesthesie
middels injecties of zenuwblokkades.

Artsen die de tweejarige NVCG opleiding tot cosmetisch arts hebben afgerond, kunnen een aanvullende
module haartransplantatie volgen met een uitgebreide stage, waarna zij een aparte aantekening krijgen
dat zij voldoen aan bovenstaande kwalificatie. Dat laat onverlet dat artsen ook op een andere wijze
bekwaamheid kunnen verkrijgen.
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6

De cosmetisch arts die de behandeling zal uitvoeren, is verantwoordelijk voor de juiste informatievoorziening.
Voorafgaand aan de behandeling zal de arts de cliënt spreken en onderzoeken. De arts zal de wensen van de cliënt
in kaart brengen en bespreken of de wensen van de cliënt gerealiseerd kunnen worden.

Vragen van de cliënt worden uitgebreid besproken en cliënt wordt geïnformeerd
over de volgende zaken:
Mogelijkheid en beperkingen van de behandeling (e.g. werkingsduur, bijwerkingen, downtime etc.)
Procedure
Complicaties in vorm en frequentie
Voor- en nazorgmaatregelen
Kosten
Het te verwachten resultaat
Mogelijke alternatieve behandelingen
De kwaliteit van de zorg van de kliniek en de cosmetisch arts
De ervaringen van cliënten met de behandeling
De bewezen werkzaamheid
Duidelijk uitleggen dat haartransplantatie haaruitval niet tegengaat
Aanwezigheid privacy- en klachtenreglement

	
Het aantal getransplanteerde haren en/of grafts. Hierbij dient uitleg gegeven te worden over de hoeveelheid
potentiële grafts er in totaal getransplanteerd kunnen worden gedurende het leven van de patiënt,
waarbij er aangegeven moet worden wat verstandig is om per, dan wel bij de behandeling te doen
	
De toekomstverwachting op de kans op kaalheid moet besproken en uitgelegd worden, waarbij er een
op maat gemaakt plan gemaakt moet worden met het aantal grafts voor de behandeling
	
Bij voortschrijdende kaalheid en relatief jonge leeftijd adviseren te starten met finasteride/dutasteride,
na goede voorlichting over deze medicatie
	
Bespreken van het te behandelen gebied. Daarbij wijzen op een niet te lage haarlijn zeker bij
voortschrijdende kaalheid, beperkingen bij behandelen van de kale kruin
Niet te hoge verwachtingen scheppen, zeker bij kruin behandeling
Indien aanwezig, wijzen op verder kaal worden van de kruin, dus niet op te vroege leeftijd starten
met behandelen.

14

Cg MAGAZINE

MEI 2021

Tijdens het onderzoek verkrijgt de (cosmetisch) arts informatie over:
	
Medicijngebruik
	
Algehele gezondheidstoestand
	
Allergische reacties (bijvoorbeeld latex en medicatie)
	
Eerdere ingrepen in het te behandelen gebied
	
Specifieke esthetische problemen
	
Noodzakelijkheid van verder (bloed)onderzoek
De cosmetisch arts verstrekt aan het eind van het consult
schriftelijke informatie aan de cliënt en laat de cliënt een
toestemmingsformulier ondertekenen. De cosmetisch
arts slaat het toestemmingsformulier op in zijn dossier.
Haartransplantaties hebben te gelden als een nietreversibele behandeling. Het verdient aanbeveling
een wachttijd van zeven dagen in acht te nemen.
De cosmetisch arts vergewist zich er wel van dat de
cliënt een weloverwogen besluit heeft kunnen nemen.

7

Het wordt aangeraden om op gestandaardiseerde
wijze voor en na foto’s te maken van het te behandelen
gebied. Indien een patiënt een afwijking heeft, die (ook)
gevolgen heeft voor het cosmetische resultaat, verdient
het aanbeveling om preoperatief op gestandaardiseerde
wijze foto’s te (laten) maken. De foto’s kunnen nodig zijn
om de patiënt te laten zien dat bepaalde afwijkingen
preoperatief al bestonden.

ANAMNESE

Anamnese
Het afnemen van de anamnese start met het doornemen van de voorgeschiedenis, de algemene conditie
van de patiënt en de huidige medische situatie, waarbij
er onder andere gevraagd wordt naar eerdere operaties, cardiale status, medicatie, trauma, herpes zoster,
hepatitis C, of herpes simplex infecties, allergieën,
keloïd-neiging, stollingsstoornissen, schildklierziekten,
vitamine tekorten, lab afwijkingen, systeemziekten, PCOS,
dermatologische aandoeningen, gewichtsverlies, gebruik van testosteron en/of anabolen, familiare belasting, roken, leeftijd begin haarverlies en eventuele
stressperiodes.

Klachten:
het klachtenpatroon bij haarverlies is divers en
omvat onder andere veel of weinig haarverlies in
een korte periode. Vraag of het haarverlies stabiel is,
of dat dit nog gaande is. Is het plaatselijk of diffuus
dunner wordend haar, wel of niet gepaard gaande
met ontstekingen, gewichtsverlies in korte tijd
en/of vermoeidheidsklachten.

Andere belangrijke vragen en adviezen:
	
Kan de patiënt voldoende lang platliggen en
stilliggen voor de operatie?
	
Is de patiënt geestelijk en lichamelijk in staat een
operatie onder plaatselijke verdoving te ondergaan?
	
Is de patiënt in staat om (tijdelijk) te stoppen
met roken?

Algemene anamnese en geneesmiddelen
(anticoagulantia) gebruik.
Het gebruik van anticoagulantia kan een contraindicatie betekenen voor chirurgie, zeker indien het
om de Directe Orale Anticoagulantia (DOAC’s) gaat,
waarvoor er bij bloedingscomplicaties geen antidrug
bestaat. Maak een zorgvuldige afweging van de
risk-benefit. >
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Het huidige advies is:
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Trombocyten aggregatie remmers (zoals acetylsalicylzuur) hoeven bij de meeste chirurgische ingrepen,
zo ook bij haartransplantaties, niet gestopt te worden. Stoppen kan immers een risico vergroten.
In voorkomende gevallen alleen stoppen in overleg met de behandelend arts
	
Bij vitamine K-antagonisten de INR laten instellen op 2,2 of minder
	
Adjuvante trombocyten aggregatieremmers en non-NSAID-trombocyten aggregatieremmers (zoals clopidogrel):
wachten tot het gebruik gestopt is (zoals bijvoorbeeld 6 maanden na percutane cardiale interventie)
	
DOAC’s dienen alleen tijdelijk gestaakt te worden in overleg met voorschrijver.

Voorbeeldvragen anamnese:
	Voorgeschiedenis:
	
De medische voorgeschiedenis wordt in twee categorieën verdeeld, de algemene voorgeschiedenis
(bloedingsneigingen, leverfunctiestoornis, infectieziekten, systemische problematiek) en de specifieke
voorgeschiedenis (haaruitvalproblemen, operaties in de te behandelende regio, problemen in het
gebied van extractie en implantatie)
	
Dermatologische aandoeningen:
Aandacht voor dermatologische ziekten en of afwijkingen
	
Medicatie:
Medicijnen die haarverdunning kunnen verklaren en medicijnen die kunnen interfereren met
de peroperatieve medicatie
	
Allergieën:
Allergieën voor medicijnen, latex, alcohol, jodium, pleisters, verdovingsvloeistof etc.
	
Huidige klachten
Gesprek met de patiënt over de huidige situatie, waar stoort de patiënt zich aan en wat wil de patiënt veranderen.
	
Haaruitval patroon
Uitvragen hoe, wanneer en in welke hoeveelheden het is begonnen
	
Familieanamnese:
Komen hereditaire alopecia androgenetica in de familie voor
	
MRSA/BMRO lijst
Ter voorkoming en verspreiding resistente micro bacteriën.

Voorbeeldvragen psychische status:
	
Bespreek in hoeverre het verwachtingspatroon van de patiënt realistisch is
	
Bij patiënten onder psychiatrische behandeling moet overleg plaats vinden met de behandelend specialist
	
Aandacht besteden aan ‘veel-gebruikers’ van cosmetische ingrepen, het frequent wisselen van
behandelaars voor cosmetische ingrepen en patiënten met body dysmorphic disorder (BDD).
Een specifieke BDD-vragenlijst kan worden gebruikt ter uitsluiting van BDD.

I ndien er tijdens de anamnese een grote discrepantie bestaat tussen de klachten en de afwijkingen moet de
behandelend arts zich afvragen of hij wel aan de verwachtingen van de patiënt kan voldoen en terughoudend
zijn met de operatie-indicatie. Bespreek verwachtingspatroon en beperkingen tijdens het eerste consult
met de patiënt.
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LICHAMELIJK ONDERZOEK

NVCG Veldnorm voor Haartransplantatie

8

Indien anamnestisch en klinisch het beeld past bij een alopecia androgenetica is verder onderzoek niet nodig.
Andere vormen van haaruitval dienen eerst onderzocht te worden.

Lichamelijk onderzoek:
 et donorgebied wordt onderzocht op specifieke bevindingen zoals littekens, tekenen van infectie, laxiteit
H
van huid, dermatologische ziekten zoals psoriasis en eczeem, structuur van de haren en miniaturisatie
van de donor regio
 e recipiënt regio wordt bekeken waarbij specifieke bevindingen, zoals haar/huidziekten en tekenen
D
van fibroserende alopecia worden vastgelegd
 enoem het type kaalheid bij vrouwen volgens Ludwig en bij mannen volgens Norwood/Hamilton
B
(Afbeeldingen 1 en 2)
Gewicht en lengte van de patiënt, BMI en de hoeveelheid toegediende medicatie moet worden vastgelegd
Tensie en pols wordt gemeten, waarbij gelet wordt op onregelmatige pulsaties.

De Ludwig schaal
voor haarverlies bij vrouwen

Afb 1

I-1

I-2

II-1

I-3

II-2

Advanced
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I-4

III

Frontal

Afb 2

De Norwood/Hamilton schaal
voor haarverlies bij mannen

2

4

2A

4A

3

5

3A

5A

5V

3V

6

7
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Voor Alopecia androgenica, areata en diffusa is het klinisch beeld afdoende.

Om vitaminetekorten en/of schildklier problematiek te diagnosticeren welke alopecia zouden
kunnen veroorzaken kunnen op indicatie de volgende bloedwaardes getest worden:
Vitamine B12
IJzer
Ferritine TSH
F T4 Cortisol
Jodium
Jodium serum
Vitamine D

Laboratoriumonderzoek:
Bij verdenking van infectieziektes kan hierom gevraagd worden. Een infectieziekte zoals HIV of hepatitis is geen
contra-indicatie mits de kliniek, zoals bij elke patiënt, over de juiste (veiligheid)protocollen, sterilisatieprotocollen,
de juiste faciliteiten en goed opgeleide assistenten beschikt.

VOORBEREIDING

10

 e patiënt dient duidelijk te worden ingelicht over het te verwachten resultaat, de procedures zelf,
D
de nazorg en de mogelijke complicaties
Gebruik adequate infectiepreventie maatregelen
 edenk of het noodzakelijk is om bepaalde medicijnen (in overleg met de voorschrijvend arts) te staken
B
of te vervangen
 dviseer om te stoppen met roken de eerste weken na de behandeling om de wondgenezing te bevorderen.
A
Wijs erop dat grafts niet aan kunnen slaan en littekens negatief beïnvloed worden bij patiënten die dit advies
niet opvolgen
 e patiënt dient gewezen te worden op eerder gemaakte afspraken, wensen en verwachtingen tijdens
D
het preoperatieve consult. De patiënt wordt nogmaals uitgelegd wat de procedure inhoudt en dient
de toestemmingsverklaring te ondertekenen (informed consent).
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 espreek het aantal te verwachten (minimum en maximum te oogsten) grafts nogmaals met de patiënt.
B
Preoperatief kan er geen exacte hoeveelheid grafts voorspeld worden bijvoorbeeld door kwetsbare grafts
of een niet optimaal donorgebied
 ij haartransplantatie van de kruin, inhammen en de voorlijn: het bepalen van het type haarverlies alsook
B
het tekenen van de voorlijn en de diepte van de inhammen en/of de kruin
Samen met de patiënt en het team het getekende gebied beoordelen en definitief maken
 e cosmetisch arts neemt preoperatieve foto’s. Zowel de extractie als implantatie regio dient gefotografeerd
D
te worden, de patiënt geeft hier toestemming voor in het informed consent
Controleren en inspecteren van de benodigde materialen en apparatuur en de behandelkamer
Er is voldoende aandacht voor de sign-in, time-out en sign-out procedure (veilig traject controle)
Noteer bloeddruk, saturatie, pols en andere belangrijke parameters in het dossier
 verweeg profylactisch toedienen van antibiotica gezien de ernstige gevolgen in geval van een infectie
O
(advies is Doxycycline 1 d.d. 100 mg gedurende 5 dagen). Antibiotica zijn in aanvang niet geïndiceerd tenzij
de patiënt immuun gecompromitteerd is of anderszins. (Indien toch antibiotica dan doxycycline 100 mg
preoperatief en eenmalig postoperatief, bij uitzondering 5 dagen)
Overweeg preoperatief de haren te wassen met Betadine shampoo (ook als alternatief voor AB).

Anesthesie
Er wordt gekozen voor lokale anesthesie in de specifieke regio welke behandeld wordt. Indien de patiënt angstig is en/
of veel discomfort ervaart kan additioneel gekozen worden voor orale sedatie om patiënt te relaxeren (zoals bijvoorbeeld
dormicum 7,5 mg oraal, naast analgetica zoals paracetamol).

Bij occipitale FUE:
Verdoving kan met lidocaïne/adrenaline ter hoogte van de External Occipital Protuberance door een occipitale zenuw ring blok waarbij de beide takken van de N. Occipitalis major en N. Occipitalis minor verdoofd worden. Verdoving
gebeurt middels lidocaïne/adrenaline waarbij gekozen kan worden voor verdunning met NaCl 0.9% van 0,05% tot 1%
lidocaïne en adrenaline tussen 1:100.000 tot 1:1.000.000.
Er kan ook gekozen worden voor Tumescente Lokale Anesthesie (TLA) waarbij een sterk verdunde oplossing over de
hele extractieregio geïnfiltreerd kan worden. TLA zorgt voor verdoving, beperkt het bloedverlies en brengt de huid onder
spanning om zo de grafts gemakkelijker te kunnen extraheren. Geadviseerd wordt een oplossing van 1000 mg lidocaïne
met 10 cc natriumbicarbonaat en 1 ml adrenaline per 1000 ml ringerse oplossing.20

Infiltratietechniek:
Binnen deze veldnorm wordt de vloeistof langzaam in het subcutane compartiment gespoten met een of meerdere
scherpe naalden van 27G t/m 30G.

Maximale lidocaïne hoeveelheid:
Omdat het subcutane vet onder de hoofdhuid gering is, is de systemische resorptie van lidocaïne groter. In navolging
van de FDA hanteert de NVCG een maximale dosis van 7mg/kg voor lokale infiltratie van lidocaïne met adrenaline
in een niet-tumescente oplossing.
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Voor alle methoden bestaat de behandeling uit twee fases:
Fase 1 Extractie van grafts
Fase 2 Incisies/kanalen maken en plaatsen grafts (gelijk voor alle methoden)

11.1

FUE techniek

Fase 1
1 Aftekenen en desinfectie van het donor gebied
		Afhankelijk van het gewenste aantal grafts, het occipitale gebied aftekenen. Let daarbij op het laagste punt
		

midoccipitaal niet te hoog. Op latere leeftijd kan de kaalheid van de kruin nog zakken. Dit wordt Unger’s

		

“Safe Donor Area“ 2 genoemd (hierna genoemd SDA). Bij FUE kan deze SDA uitgebreid worden afhankelijk

		

van de individuele voorgeschiedenis, het onderzoek van de donorregio, de progressie van de haaruitval

		

en de klinische ervaring van de arts (zoals beschreven door Cole, Harris, True en Lorenzo).

2 Verdoving
3 Extractie grafts
		Dit dient door een arts of onder toezicht van een arts uitgevoerd te worden.
		

De selectie kan door ondersteunend personeel uitgevoerd worden.

Tijdens de FUE worden met behulp van een punch de grafts een voor een geoogst.
Er zijn boortjes met verschillende diameters.

De meest gebruikte diameters zijn:
Micrografting:

0,5 en 0,6 mm voor grafts met enkele haren (wenkbrauw of wimpers),
0,7 en 0,8 mm voor grafts met twee-drie haren,
0,9 en 1,0 mm voor grafts met meer haren.
0,7 en 0,8 en 0,9 mm zijn de meest gebruikte boortjes.
Minigrafting:

1.5 mm (bijvoorbeeld bij een slechte doorbloeding van het donor gebied).

Mega en Macrografting:

Voor correctie van littekens wordt geadviseerd geen grafts te nemen groter dan 5 mm.
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Een punch kan op 3 verschillende manieren gebruikt worden:
Handmatig
Handmatige FUE wordt uitgevoerd met een versihandle en een scherpe en of blund, niet scherpe, punch.
Bij een scherpe punch kan gekozen worden voor de FIT-techniek (Folliculair Isolation technique).
Motorisch (verschillende medische boren met of zonder suctie-mogelijkheid)
	Er zijn apparaten ontwikkeld om de arts te helpen bij de FUE-techniek. Zo wordt de motorische FUE uitgevoerd
met apparaten waarin een boortje wordt gezet die oscillerend of roterend de huid doorboort tot een aantal
millimeter diepte. Vervolgens wordt met de hand de graft verwijderd. Ook zijn er devices die na het doorboren
van de huid een vibrerende en zuigende beweging maken.
Robotisch

Robotische FUE heeft een aantal voordelen boven de handmatige FUE, zoals het nauwkeurig herhalen van
	
repeterende bewegingen op een sub-millimeter niveau. Robots kunnen taken uitvoeren die snel en met grote
nauwkeurigheid gebeuren zonder vermoeidheidsklachten, waardoor productiviteit en effectiviteit niet schommelt.
Robotische haartransplantaties zijn recent ontwikkeld en worden steeds beter, echter de nadelen zijn nog evident.
	Zo is het donorgebied nog te beperkt. De transsectierichting temporaal heeft bij robotische FUE een andere hoek dan
occipitaal. Maar ook occipitaal wisselt de richting. Omdat de punch groter is in vergelijking tot de handmatige punch
bestaat er kans op schade aan omliggende grafts, met het gevolg een grotere kans op zogenoemde ‘burried’ grafts.
De huidige haartransplantatierobot dient nog steeds deels aangestuurd te worden door een mens, wat ook een
variabiliteit in de resultaten met zich meebrengt.

FUE kent de volgende drie technieken om de grafts te oogsten:
1 ONE-STEP PROCEDURE

Door middel van een enkele punchbeweging wordt een folliculaire unit rondom los geboord en geëxtraheerd.
Dit gebeurt meestal met een vacuüm-suctie.

2 TWO-STEP PROCEDURE

	Bij de eerste stap wordt er een scherpe punch gezet, waarbij de punch in dezelfde richting als de haargroei wordt
gepositioneerd. Er wordt gepuncht tot boven de bulg om weinig transsectie te veroorzaken. In de tweede stap
wordt met behulp van een pincet de folliculaire unit verwijderd. Er zijn meerdere technieken hiervoor.

3 THREE-STEP PROCEDURE

	Hier wordt gebruik gemaakt van het ‘Harris-concept’. Eerst wordt een scherpe punch gezet om de epidermis te
doorboren en vervolgens wordt met een onscherpe punch de dissectie van de folliculair unit van de epidermis en
dermis voltooid. De onscherpe punch wordt gebruikt om de follikels niet te beschadigen bij separatie van
de folliculair unit van het omliggende diepere dermale en subcutane weefsel.

	Een graft kan 1 of meerdere haren bevatten. Het is per patiënt verschillend of de haren relatief veel in
groepjes met 3 haren groeien dan wel alleen of met 2. In theorie heeft een graft gemiddeld 2,2 haren.
	In de praktijk is dit gedeeltelijk afhankelijk van de ervaring van de arts die de donor regio puncht, de techniek
die gebruikt wordt en de grootte en dichtheid van de punch.
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11.2 FUT-Strip

Fase 1
Een FUT-strip gebeurt meestal met de patiënt in aangepaste houding, meestal in rechtop zittende positie met
het hoofd recht vooruit gedraaid van de operateur. Eerst wordt precies boven de plek waar de strip komt het haar
opgestoken. Daarna wordt de strip geschoren en met de haarrichting mee de huid geïncideerd, stomp gespreid
met een spreider en geëxcideerd. Op indicatie wordt distaal en/of proximaal gemobiliseerd en vervolgens gehecht
volgens de trichophitic closure methode waarbij proximaal of distaal ongeveer een millimeter opperhuid wordt
verwijderd waar de haartjes doorheen kunnen groeien. Het sluiten van de huid gaat in een of twee lagen,
subcutaan met een oplosbare hechting en cutaan met een oplosbare hechting of bij wat meer spanning met
een onoplosbare hechting.
Trichofytische sluiting is een chirurgische techniek voor wondsluiting die haargroei later door het litteken heen
mogelijk maakt.6
De strip wordt vervolgens door een aantal assistenten geheel in follical units gesneden. Hierbij worden grafts
een voor een uit de strip gehaald en met voldoende dermale protectie gesneden.

11.3 PL-FUT techniek
Partieel Longitudinaal - (Haar) Follikel Unit Transplantatie (PL-FUT) techniek 30,31
PL-FUT is een veelbelovende, relatief recent ontwikkelde, innovatieve techniek, die echter nog niet op grote schaal
wordt uitgevoerd. PL-FUT is door ontwikkeld vanuit de FUE. Alhoewel de praktische uitvoering van de PL-FUT veel
overeenkomsten heeft met de FUE, is deze innovatie, de Partieel Longitudinaal - (Haar) Follikel Unit Transplantatie
(PL-FUT) wezenlijk anders dan de traditionele haartransplantatie methoden zoals “Strip-methode” en Follikel Unit
Excisie (FUE).
1 De grafts bij PL-FUT worden met behulp van “triple-waved” naalden met een diameter van 0,5-0,6 mm
	motorisch geëxtraheerd. Dit zijn de partiële haarfollikelunits. Aangezien een enkele haarfollikel een diameter
van 0,5-0,7 mm. heeft, wordt bij PL-FUT niet de gehele haarfollikelunit, maar alleen een deel van de
haarfollikelunit verwijderd.
	
Doordat de achtergebleven delen van de donorhaarfollikels intact blijven, en deze zich kunnen herstellen,
	zal het donorgebied cosmetisch fraai genezen en de kans op hergroei in het donorgebied groter zijn in
vergelijking met de traditionele technieken.
	In het ontvangstgebied zullen de geëxtraheerde partiële haarfollikelunits uitgroeien tot volledige terminale
haren (Gho and Neumann 2010).

2	De PL-FUT grafts zijn veel kleiner dan de grafts welke worden geoogst bij FUE. Bedenk dat 0,1 mm verschil in
doorsnede een veel grotere verschil betekent in weefselhoeveelheid: een graft met een diameter van 0,6 mm en
lengte van 5 mm heeft een volume 1,41 mm3 versus een grafts met een diameter van 0,8 mm welke een volume
heeft van 2,51 mm3. Dit is meer dan 75% verschil in weefselhoeveelheid!

	Hierdoor zijn de grafts van PL-FUT wel veel gevoeliger voor ischemie en mechanische beschadiging. Echter,
door het gebruik van specifiek ontwikkelde materialen, zoals het preservatiemedium en de triple-waved naalden,
	worden deze problemen overwonnen en bezitten de uitgegroeide haren vanuit de PL-FUT grafts dezelfde
kwaliteit en karakteristieken in vergelijking met die van de FUE techniek. >
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Van essentieel belang is de bewaarvloeistof, het specifiek ontwikkeld preservatiemedium. Dit medium bevat
3	
die stoffen waardoor de veel kleinere grafts tenminste dezelfde overlevingskans hebben in vergelijking met
de grafts geëxtraheerd door FUE en bewaard in fysiologisch zout oplossing (Gho and Neumann 2014).
	De indicaties voor behandeling van alopecia met de PL-FUT techniek zijn dezelfde als voor de traditionele technieken. Echter, door het behoud van kwaliteit van het donorgebied zal hetzelfde donorgebied voor toekomstige
behandelingen gebruikt kunnen worden. Dit is met name bij patiënten met een beperkt donorgebied, zoals
bij littekens van brandwonden (Gho and Neumann 2011) van groot belang.
	Omdat slechts een deel van de totale hoeveelheid donorhaarstamcellen wordt getransplanteerd, wordt deze
techniek ook wel haarstamcel-transplantatie (HST) genoemd.
De PL-FUT techniek is nog in ontwikkeling, en kan in de toekomst een bestendige rol gaan spelen in
de behandeling van alopecia.
De indicaties van de FUE en de PL-FUT zijn hetzelfde, echter de technieken verschillen wezenlijk.
De PL-FUT wordt tot op heden op kleine schaal in Nederland toegepast.

Graft implantatie
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Fase 2
Bij alle soorten procedures worden de follikels gesorteerd op grootte en bewaard in petri-schaaltjes.
Indien nodig worden grafts met meerdere haren gesplitst in kleine grafts, als daar relatief weinig van zijn.
De grafts worden daarbij bevochtigd en gekoeld. Het vloeistof medium kan uit Ringerse vloeistof bestaan,
eventueel, als de procedure langer duurt, toegevoegd met ATP vloeistof, omdat de grafts dan langer uit
het lichaam zijn.
Er wordt een semi steriel werkveld gecreëerd. Hierbij wordt het gebied gedesinfecteerd, steriel afgedekt
en vervolgens verdoofd (al dan niet met tumescente verdoving). Daarna wordt gestart met het maken
van de kanalen.

Hiervoor bestaan verschillende technieken. Er kan gebruikt gemaakt worden van een:
Slit (sneetje met mesje, verschillende maten te gebruiken)
Naald (gaatje met injectienaald, verschillende maten te gebruiken)
Boor
Implanter (hierbij wordt direct nadat het kanaaltje is gezet de graft geïmplanteerd)

Nadat de kanaaltjes zijn gemaakt worden met een pincet de grafts hierin geplaatst. Veelal wordt dit
door assistentes gedaan. Vaak gebeurt dit nadat alle kanaaltjes zijn gemaakt, echter soms gebeurt dit
meteen nadat het kanaaltje is gemaakt. In dat geval wordt dan vaak gebruik gemaakt van een implanter.
Haren kunnen in verschillende regio's geïmplanteerd worden. Zo kan hoofdhaar bijvoorbeeld geïmplanteerd worden als hoofdhaar maar ook als baard- of wenkbrauwhaar.
Voor hoofdhaar is het aantal grafts afhankelijk van de regio. Implantatie van de haarlijn kan het beste
door middel van een paar honderd grafts met een enkele haar met daarachter grafts met twee haren.
Op plekken waar je vooral volume wil hebben wordt gekozen voor grotere grafts.
Voor wimpers wordt altijd gekozen voor een graft met enkel een haar. Voor wenkbrauwen kan gekozen
worden voor grafts van één haar of grafts met twee haren. Dezelfde geldt voor baardhaar.
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11.4 Keuze operatietechniek
Fase 1
De laatste jaren heeft de FUE aan populariteit gewonnen ten opzichte van de FUT. Organisatorisch is FUE gemakkelijker
uit te voeren. Het team is immers kleiner dan het team bij FUT. Bij FUE zijn een arts en een operatieassistent voldoende,
hetgeen kostenbesparend werkt. De ingreep kan gedaan worden in een zelfstandig behandelkamer. Voorts zijn er geen
microscopen nodig en is de benodigde apparatuur eenvoudiger.

De voordelen en de nadelen voor de patiënten worden als volgt kort samengevat

De voordelen van een FUT strip voor de patiënt zijn:
Voorafgaand aan de ingreep is scheren niet nodig, het litteken wordt door het haar bedekt
Per sessie (per dag) wordt een groter aantal grafts verkregen
'Trichophytic closure' leidt meestal tot een dun litteken, en niet zichtbaar indien de haren
niet korter dan een centimeter wordt gedragen
De techniek vereist enige elasticiteit van de hoofdhuid (massages)
Het koste minder tijd om hetzelfde aantal grafts te transplanteren
De techniek is zuiniger in gebruik van het donorgebied voor hetzelfde aantal transplantaten.

De voordelen van FUE en PL-FUT kunnen zijn:
Geen lineair litteken in de donor regio (door de nieuw beschreven 'trichophytic closure’
bij FUT wordt dit voordeel wel minder groot 5,6
Snellere genezing in de donor regio
Sneller hervatten van dagelijks activiteiten
Minder beperkingen postoperatief
Minder postoperatieve pijn in het donorgebied
Het is een alternatief indien de hoofdhuid te stug is voor een FUT
Maakt het mogelijk om fijnere nek haren te oogsten voor wenkbrauw transplantatie
Maakt het mogelijk om de haren elders te oogsten dan van de hoofdhuid
Kortere duur van het verdoofd gevoel in het donorgebied.

28

Cg MAGAZINE

MEI 2021

De nadelen van FUE en PL-FUT voor de patiënt kunnen zijn:
Follikels moeten uit een relatief grotere regio gehaald worden dan de FUT
Het aantal uitgehaalde grafts per vierkante centimeter donor gebied is minder dan met de FUT

	
Door littekenvorming en de mate van folliculair units transsectie wordt de daaropvolgende
FUE-sessie bemoeilijkt

	
Bij FUE komen er na elke extra behandelsessie littekens bij. Bij gebruik FUT-techniek kan het eerder
litteken opnieuw gebruikt worden
Bij een grote FUE en PL-FUT-haartransplantatie moet het donor gebied volledig kaalgeschoren worden
Het ‘capping fenomeen’ geeft tevens een risico (de top van de graft kan scheuren tijdens extractie)
Er kunnen ‘buried’ grafts ontstaan
De operatietijd (aantal uren dat de patiënt stil moet liggen) is langer en de gehele procedure
duurt dus ook langer
De hoeveelheid verdoving bij een FUE of PL-FUT is soms groter.

De beste kandidaten voor FUE en PL-FUT zijn:
A

Patiënten die hun haren heel kort willen dragen of scheren waarbij een heel dun
lineair litteken niet acceptabel is

B

Patiënten die specifiek om een FUE of PL-FUT vragen en over genoeg grafts beschikken
om het resultaat te bereiken dat de patiënt wenst

C

Patiënten met weinig haarverlies of een transplantatie met relatief weinig grafts

D

Patiënten die eerder een FUT hebben ondergaan met een wijkend litteken

E

Patiënten met een inadequate laxiteit van de huid (bijvoorbeeld na een eerder
uitgevoerde FUT), littekens door dermatologische ziektes of een trauma c.q.
chirurgische ingreep in het donorgebied

F

Patiënten met verhoogde een kans op littekenvorming

G

Patiënten die een lichaamshaartransplantatie wensen.
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POST OPERATIEVE MAATREGELEN

De maatregelen die getroffen moeten worden:
Beoordeel aan de hand van de Booij ontslagcriteria of de patiënt naar huis kan 18
De arts dient een uitgebreid nazorggesprek aan het einde van de ingreep te hebben met de patiënt
Patiënt informeren over mogelijke ongemakken als gevolg van de behandeling
Het is essentieel dat de patiënt de nazorginstructie zorgvuldig opvolgt
	Lichte compressie van het donorgebied en koelen van het operatiegebied in de eerste 24 uur
kan worden toegepast (het behandelde gebied mag niet aangeraakt worden)
	Het voorkomen van druk verhogende activiteiten gedurende 1 á 2 weken na de ingreep (niet bukken, niet sporten,
geen zware lichamelijke inspanning, geen sauna en zonnebank niet zwemmen, geen vliegreis, etc.) wordt
aanbevolen
Het dragen van een pet, hoed of capuchon wordt gedurende de eerste dagen na de ingreep afgeraden

	
De patiënt dient direct contact op te nemen met de kliniek wanneer sprake is van koorts,
een bloeding, een donkere plek (necrose) of wanneer er extreme pijnklachten ontstaan
De patiënt krijgt informatie mee over de nazorg en een spoednummer
Patiënt krijgt een voorlopige ontslagbrief mee
Plan een controle afspraak of een vervolg behandelingsafspraak
Wijs de patiënt op de 24-uurs bereikbaarheid van de kliniek/praktijk in geval van ongerustheid
of complicaties
Indien er een complicatie optrad bij de ingreep, registreer die dan in de online VREST Complicatieregistratie.
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BEHANDELRUIMTE

De ruimte waar haartransplantaties worden uitgevoerd, dient te voldoen aan de richtlijnen die gelden voor minder
risicovolle medische behandelingen. FUE en PL-FUT kunnen worden uitgevoerd in een zelfstandige behandelkamer
conform het standpunt NVCG inzake omstandigheden (kleine) chirurgische en invasieve ingrepen.21
De NVCG heeft voor deze categorie medische behandelingen richtlijnen opgesteld in de “Veldnorm minimum
vereisten voor de faciliteit en omstandigheden voor cosmetisch artsen”.22
In de veldnorm adviseert de NVCG volgens het normkader betreffende de minimum vereisten van de instelling,
de werknemers/artsen en de organisatie van de zorg.
Bij FUT voldoet de veldnorm “omstandigheden (kleine chirurgische en invasieve ingrepen (WIP)” waarbij een
zelfstandige behandelkamer als minimum vereisten telt.21
Bij het uitvoeren van een haartransplantatie dient de behandelend arts zich ervan te vergewissen dat de ruimte aan
de gestelde eisen voldoet en dat de overige omstandigheden conform de richtlijnen van de veldnorm zijn ingericht.
Voor meer informatie over de algemene bepalingen, de minimale vereisten voor de behandelruimte, hygiëneprotocollen en richtlijnen voor noodsituaties, wordt verwezen naar de veldnorm op de website van de NVCG.

Indien de patiënt wordt gesedeerd, dan moet zuurstofsaturatie, bloeddruk en pols continue worden geregistreerd.

14

HET NORMALE HERSTELPROCES

Veel patiënten zullen na de ingreep last hebben van enige vorm van oedeemvorming
 ostoperatief kan 4 dagen een pleister over de gehele lengte op het voorhoofd worden geplakt om te
P
voorkomen dat de zwelling zakt en rond de ogen ontstaat
 edurende de eerste dagen na de ingreep hebben patiënten last van een bandgevoel om het hoofd,
G
hetgeen gepaard kan gaan met hoofdpijn. In sommige gevallen hebben patiënten last van sensibiliteitsverlies
in een uitstralend dermatoom of van de behandelde huid

Regelmatig
hebben patiënten last van hematomen/blauwe verkleuring in en rondom het behandelde gebied.
Deze klachten verdwijnen in de loop van de dagen na de ingreep
 eel patiënten merken dat zij na een paar dagen jeuk krijgen aan hun hoofd. Indien noodzakelijk kan
V
deze jeuk met antihistaminica bedwongen worden
I n de maanden na de behandeling kunnen plaatselijk in het getransplanteerde gebied ontstekingen,
soms met een puskopje, ontstaan. Dit heeft te maken met het doorbreken van de nieuwe haren en
gaat vanzelf over.
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De minder vaak voorkomende complicaties kunnen verdeeld worden in regelmatig
voorkomende complicaties, en zelden voorkomende complicaties:
Regelmatig optredende complicaties (1-10%)
Erytheem
Verergering van preoperatief bestaande subjectieve of objectieve klachten
Tijdelijk opvallende littekens

Zelden tot sporadisch optredende complicaties (<1%)
Infectie
Wonddehiscentie
Hematoom ecchymosen
Hypertrofisch litteken of keloïdvorming
Littekencontractuur
Seroom
Asymmetrie
Allergische reacties op medicamenten en verbandmiddelen
Shockloss (haren die uitvallen na de behandeling, hiervan komt meestal 80% weer terug)

Zeer zeldzame complicaties
Necrose van de huid
Nabloedingen
Niet aanslaan donorgrafts
Anafylactische shock peroperatief

Bij ernstige pijn of een donkere vlek dient de patiënt zo snel mogelijk te worden beoordeeld.

32

Cg MAGAZINE

MEI 2021

15.1

Anamnese & Voorgeschiedenis

Goede patiëntselectie en het analyseren van relatieve- en absolute contra-indicaties is van cruciaal belang voor
de veiligheid en de uitkomst van de behandeling. Bijzondere aandacht is vereist voor eerdere (cosmetische)
operaties, verhoogde bloedingsneiging, allergieën, immuun gecompromitteerde status en eerdere infecties.
Indien het wenselijk is om immuun-modulerende, bloed verdunnende of andere medicatie te stoppen
voorafgaand aan de behandeling, dan dient dit te gebeuren in overleg met de behandelend arts.

15.2 Complicatie management toolkit
Tijdens haartransplantatie behandelingen dient (in verband met de kans op
een anafylactische shock) de onderstaande medicatie set aanwezig te zijn:
Adrenaline voor i.v, i.m, s.c. injectie
Corticosteroïden voor injectie
Antihistaminica voor injectie
Warme kompressen
Aspirine 500 mg tabletten
AED apparaat

Behandeling van complicaties:
Infectie: behandelen met antibiotica
Necrose: excisie, verwijzen plastisch chirurg
Wonddehiscentie: per secundam laten genezen, eventueel secundair excisie
Hypertrofisch litteken: injectie met kenacort
Shockloss: minoxidil
Anafylactische shock: volgens bekende schema behandelen

MEI 2021

Cg MAGAZINE

33

MEDISCH DOSSIER

NVCG Veldnorm voor Haartransplantatie
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Het medisch dossier bevat de volgende onderdelen:
1

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

2

Pre- en postoperatieve fotodocumentatie

3

Preoperatieve maatregelen

4

Informed consent

5

Sign in / sign out

6

Operatieverslag: hoeveelheid gebruikte medicatie/ anestheticum tijdens ingreep,

		 operatietechniek, coagulatie, hechttechniek, wondzorg
7

Directe postoperatieve maatregelen

8

Eventuele toepassing additionele behandeling

9

Complicaties tijdens en na de ingreep

10

Meegegeven informatiefolder met leefregels/adviezen voor patiënt na de ingreep

11

Meegegeven ontslagbrief

Een belangrijke deel van ons werk is documentatie op een gestandaardiseerde manier:
Foto documentatie is een vitaal component van haartransplantatie vanwege de resultaat vergelijking
Juiste documentatie bij medische problemen of klachten van de patiënt
Verzamelen van aanvullende gegevens na toestemming patiënt

Het basisconcept van klinische foto documentatie van haren/huid is een consistente lichtbron, voorkomen
van reflexie, standaard hoeken, een neutrale achtergrond en vaste camera setting bij elke foto.

Standaard voor hoofdhuid/haar fotografie zijn de volgende instellingen:
Vertex view
Mid-Pattern position
Frontal view
Temporal view
Backside view
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AANVULLENDE BEHANDELINGEN

Minoxidil stimuleert de DNA-synthese in de haarfollikel, waardoor haargroei bevorderd wordt.4
Anti-androgenen zoals finasteride en dutasteride remmen 5-α-reductase type II (aanwezig in de haarfollikels) met
een meer dan 100-voudige selectiviteit ten opzichte van 5-β-reductase type I, en blokkeert de perifere omzetting
van testosteron naar dihydrotestosteron.27
Dutasteride, eveneens een 5-α-reductase blokker die zowel type I als II remt, zou effectiever zijn dan finasteride.28
Finasteride, minoxidil en PRP zijn bewezen effectief met betrekking tot de stimulatie van haargroei in studies los
van haartransplantatie. Deze producten kunnen van toegevoegde waarde zijn na een haartransplantatie om de (nog)
niet uitgevallen haren te behouden.
Platelet Rich Plasma (PRP) is plasma met een verhoogd concentratie aan bloedplaatjes. Door de aanwezigheid van
groeifactoren in de bloedplaatjes kan PRP haaruitval tegengaan en de wondheling bespoedigen. Gezien de te behandelen
oppervlakte bij haaruitval is er een grote hoeveelheid PRP noodzakelijk. Hierdoor moet men behoudend zijn met de
toepassing van PRP bij progressieve vormen van haaruitval.29
Om haaruitval tegen te gaan en/of de bestaande beharing te behouden kunnen bovenstaande middelen en behan
delingen (naast haartransplantatie) worden voorgeschreven. De positieve effectiviteit van bovenstaande middelen en
behandelingen als additieve behandeling bij haartransplantatie is op dit moment nog niet voldoende wetenschappelijk
aangetoond.30 Deze behandeling is volop in ontwikkeling en onderzoeksresultaten laten een positieve trend zien.
Indien de arts besluit gebruik te maken van deze middelen of behandelingen, dan dient hij zijn patiënten in
overeenstemming met de KNMG-Gedragsregel 'De arts en niet-reguliere behandelwijzen' hierover te informeren.
Bovenstaande tekst geldt ook voor Stromal Vascular Fraction (SVF) (PubMed referentie).

Haarimplantatie
MEI 2021
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RECLAME

NVCG Veldnorm voor Haartransplantatie
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Reclame kan gemaakt worden volgens de Code medische Cosmetische Behandelingen uitgevoerd door Artsen (CCBA).

De volgende uitgangspunten zijn daarbij belangrijk:
Geen gefotoshopte foto’s tonen op websites
Geen onzinnige en/of niet wetenschappelijke termen met betrekking tot methoden en technieken
voor marketingdoeleinden
Geen onduidelijke en misleidende informatie over werkervaring en hoeveelheid gedane haartransplantaties
Niet meer dan 2000 tot 2500 grafts per behandeling, met maximaal 3500 grafts.
Eventueel binnen 2 achtereenvolgende dagen
Geen levenslange garantie
Duidelijke uitleg dat haartransplantatie de haaruitval niet tegen gaat.

SCHOLING EN NASCHOLING

19

Scholing en nascholing kan plaatsvinden bij de volgende gerenommeerde instellingen:
International Society of Hair Restoration Surgery, 13 South 2nd Street, Geneva, IL 60134 USA: (ISHRS) www.ishrs.org
European Society of Hair Restoration Surgery, 46, Av. Foch, 75116 Paris, FRANCE. (ESHRS) www.eshrs.com
Verband Deutscher Haarchirurgen e.V. Stromstrasse 4, 10555 BERLIN. (VDHC) www.vdhc.de
Bij en (na)scholing georganiseerd door de NVCG Domeingroep chirurgie
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BEHANDELING HAAR
ADVERTORIAL

INTERVIEW MET ESTHER VOGELENZANG
VAN SKIN TECH PHARMA. OVER BEHANDELOPTIES
VOOR HAARVERLIES EN HAARGROEISTIMULATIE
Wat doet XL Hair® precies?

XL Hair stopt haarverlies, stimuleert
nieuwe haargroei, voedt en (her)activeert haarfollikels. Het verlengt de
anagene fase en verkort de telogene
fase van de haargroeicyclus 1-3

Bij deze vormen van alopecia is XL Hair
veelal succesvol 1,2 zolang er nog
haarfollikels aanwezig zijn en er geen
duidelijke andere oorzaak voor alopecia
is (zoals onderliggend lijden en negatief
beïnvloedende factoren door bijvoorbeeld bepaald medicijngebruik).

Dus XL Hair is eigenlijk ook
een voedende en stimulerende
cocktail voor het haar?

Ja, de XL Hair-formule bestaat uit
47 actieve ingrediënten met syner
getische acties die haarfollikels
voeden, stimuleren en aanzetten
tot nieuwe haargroei.

Welke behandelopties zijn
er voor alopecia?

Er zijn verschillende vormen van
alopecia en veel beïnvloedende factoren, dit maakt het succesvol behandelen van alopecia een uitdaging.
De behandelopties zijn ook niet allemaal even aantrekkelijk, denk bijvoorbeeld aan systemische behandeling
met finasteride of lokale applicatie
van minoxidil. De hiermee gepaard
gaande bijwerkingen weerhouden
mensen al snel van het gebruik ervan.
Haartransplantatie is een optie als er
niet alleen sprake is van haarverlies
maar ook al van kaalheid waarbij de
haarfollikels weg zijn. Gelukkig zit er
nog een optie tussenin en dat is een
lokale behandeling met XL Hair®.
Deze injectiebehandeling voedt,
stimuleert en reactiveert haarfollikels
en is als kuur toe te passen.
Omdat XL Hair haarfollikels sterker
maakt en bijdraagt aan de ‘graft survival rate’ is het ook een veelgebruikte
voor- en nabehandeling bij haartransplantaties.
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Het complex bestaat uit groeifactoren Friblobast Growth Factor (β-FGF),
Rh-Polipeptide-1, koperpeptide,
deoxyribonucleïnezuur, aminozuren
(alanine, foliumzuur, leucine, Valine,
Tyrosine, Glycine, Histidine, Isoleucine, Lysine, methionine, fenylalanine,
proline, Serine, Threonine en etc.),
sporenelementen (Ca, Fe, K, Mg,
Mn, Na, P, Se en etc.), vitamines
(A, PP, B, H), terpenen (Quercetine),
vetzuren (oliezuur, linolzuur), flavo
noïden (Rutine, Kaempferol), antioxidanten (Quercetine, Citroenzuur,
Ginkgolides A-B-C-M), NAD, NADP.
XL Hair ® is geregistreerd als CE
klasse III-injectable en wordt al meer
dan 12 jaar succesvol toegepast.

Bij welke vormen van alopecia is
XL Hair toepasbaar?

Alopecia androgenetica (ook wel
patroonskaalheid genoemd) en
alopecia areata (ook wel kaleplekkenkaalheid genoemd) zijn voorbeelden van alopecia waarbij de
haarfollikels niet verlittekend zijn.

MEI 2021

Alopecia androgenetica

Alopecia areata

En met welke beïnvloedende factoren
moet rekening worden gehouden?

XL Hair is geschikt voor mannen en
vrouwen mits de indicatie goed gesteld
wordt en het behandelprotocol wordt
aangehouden. In het geval van alopecia
androgenetica bij de man is het dihydrotestosteron (DHT)-gehalte van grote
invloed.
Bij hoge DHT-waarden worden wat
meer behandelingen aanbevolen of
losse onderhoudsbehandelingen in een
hogere frequentie. DHT-waarden kunnen eventueel vooraf bepaald worden
door bloed- of speekselonderzoek.

Let verder goed op andere oorzaken
van een verstoorde hormoonbalans
(denk bijvoorbeeld aan hypo-of
hyperthyreoïdie), stress, medicijngebruik, voeding en ander onderliggend lijden (zoals diabetes, wat een
belangrijke oorzaak van een slechte
doorbloeding van de hoofdhuid
kan zijn).
Is XL Hair effectief?

Er zijn in-vitro- en in-vivo-studies
uitgevoerd:
In vitro: XL Hair stimuleert regeneratie van dermale haarpapillen.3
Resultaten laten bij een dosering van
1 mg/ml na 48 uur een toename van
23% dermale haarpapillen zien.

Nieuwe haargroei

In vivo: Nieuwe haargroei;
resultaten uit klinisch onderzoek.1
Er werden 47 patiënten (32 vrouwen,
15 mannen) met milde tot ernstige
haaruitval geïncludeerd. Patiënten
volgden het behandelprotocol: mannen kregen 6 en vrouwen 8 behandelingen met XL Hair, aangevuld met
het thuisgebruik van AD Hair Energizer Hairspray. Na 12 weken stopte de
haaruitval bij 61% van de vrouwen en
41% van de mannen. Na 24 weken
was nieuwe haargroei significant
toegenomen; bij vrouwen 76% en bij
mannen 63%. Beide groepen gaven
een zeer hoge tevredenheid aan van
85% met zichtbare verbetering.

Hoe ziet een behandelprotocol
met XL Hair eruit?

Wanneer kunnen mensen
resultaat verwachten?

Mannen hebben minimaal 6 en
vrouwen minimaal 8 behandelingen nodig met een interval van 1-2
weken. Daarnaast ondersteunen de
speciaal voor dit doel ontwikkelde
AD Daily Care Hair-producten het
resultaat van de XL Hair-behandeling
en zijn een belangrijk onderdeel van
het behandelplan. Deze producten
voor thuisgebruik door de cliënt
bestaan uit AD Hair Energizer Spray,
Scalpfit Shampoo en Revitalix Shampoo, allemaal (ook) rijk aan actieve
ingrediënten, waaronder β-FGF groeifactor, antioxidanten, vitaminen en
ga zo maar door.

‘Het stoppen van haarverlies’ is het eerste doel
en dat wordt doorgaans bereikt na ongeveer
4-6 behandelingen. Of er ook nieuwe haargroei
ontstaat is 6 maanden na de behandeling te
meten. In sommige gevallen zijn aan het einde
van het behandelprotocol witte nesthaartjes
zichtbaar (vellus hairs). Deze nesthaartjes zullen
zich ontwikkelen tot ‘clubhairs’; een dikke en
gepigmenteerde haar.

Hoe wordt XL Hair aangebracht?

Het is belangrijk te weten dat de
injectiediepte maximaal 0,5 - 1 mm
mag zijn om het product boven de
haarpapillen te houden. Injecteer
je te diep dan gaat het product
grotendeels verloren in de dermis.
Handmatig injecteren kan daarom
het best met gebruik van een zgn.
mesonaaldje (4 mm). In onze ogen
is de meest optimale manier om XL
Hair te injecteren door gebruik te
maken van een intradermale injector.
Niet alleen omdat de injectiediepte
dan kan worden ingesteld maar ook
omdat de snelheid van injecteren
(microneedling) een belangrijke bijdrage levert aan het stimuleren van
de bloedcirculatie. Bovendien is injecteren met bijvoorbeeld een U225
intradermale injector niet pijnlijk, dit
in tegenstelling tot het toedienen
van handmatige injecties.

En kunnen cosmetisch artsen
XL Hair-behandelaar worden?

Jazeker, dat kan door de Skin Tech Training
‘Alopecia en behandelopties voor haarverlies’
te volgen, die onderdeel is van de training
‘Skinboosters Face | Eyes | Hair’. Deze training
is met 3 uur geaccrediteerd door GAIA. Na het
volgen van de training ben je bekwaamd om te
behandelen met XL Hair. De trainingsdata zijn
te vinden op p10
Alopecia androgenetica
Behandelaar:
Sonya Ahmed

Alopecia androgenetica
Behandelaar:
Elly Alizadeh-Buijtelaar

Alopecia androgenetica
Behandelaar:
Sonya Ahmed

Alopecia diffusa
Behandelaar:
Sonya Ahmed

En waar vinden de cosmetisch
artsen meer informatie?

Natuurlijk op onze website en door de XL Hairbrochure te downloaden of aan te vragen en
een tip is ook om voor resultaten van andere
behandelaren eens te kijken op Instagram bij
#xlhair. Het is heel leuk om te zien welke resultaten er wereldwijd door XL Hair-behandelaren
worden gepubliceerd. ∞

Voor handmatige injecties wordt een 31G naald
geadviseerd, bij voorkeur van 4 mm (mesonaaldje).
Handmatige injecties kunnen pijnlijk zijn. Een fiool
van 5 ml XL Hair mag daarom gemixt worden
met 0,8 ml xylocaïne-/adrenalineoplossing.
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Proliferation of human papilla cells – in vitro study-Deglesne,
Bij het gebruik van een mesoinjector zoals de
U225 intradermale injector is geen pijnstilling nodig.
Microneedling bevordert bovendien de doorbloeding van de hoofdhuid.
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HAARTRANSPLANTATIES
Door drs. Aicha Zerrouki-Lobiyed, arts

Copyright foto’s: DR. CYJ

IS EEN ‘INTEGRALE AANPAK’
EEN ZINVOLLE STRATEGIE
IN DE BEHANDELING VAN
ALOPECIA ANDROGENETICA?

VOOR

NA

OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE NIEUWSTE TRENDS
EN TECHNIEKEN OP HET GEBIED VAN HAARUITVAL.
Als specialist op het gebied van haar en in het bijzonder haartransplantaties zie ik de laatste tijd steeds
meer jonge mannen, vanaf de leeftijd van 20 jaar, die op consult komen. Zij kampen al vroeg met Alopecia
Androgenetica (AGA), de meest voorkomende vorm van haaruitval bij mannen. Dit in tegenstelling tot mijn
eerdere ervaring als huisarts. Alopecia kwam in die tijd, dan praat ik over een goed aantal jaar geleden,
weinig aan de orde, omdat dit met name bij oudere mannen werd geconstateerd. Het werd toen meer
gezien als iets dat normaal was, het hoorde gewoon bij het verouderingsproces. >

MEI 2021

Cg MAGAZINE

41

HAARBOOSTERS
Om maar eens te beginnen met de haarfillers. Zelf noem
ik deze overigens liever 'haarboosters’, aangezien ze niks
vullen maar simpelweg een boost geven aan het haar
in de vorm van o.a. vitaminen, peptiden, antioxidanten
en aminozuren. Een haarfiller wordt aangebracht op het
hoofd d.m.v. kleine injecties. Ik vul dit meestal aan met
microneedling, mesotherapie waardoor ook de doorbloeding goed wordt gestimuleerd.

Behandelingen van alopecia stijgen de laatste
tijd enorm in populariteit. Men ziet het taboe
bij mannen om iets aan hun (beginnend) haarverlies te doen verdwijnen. Waar met name
VOOR

mannen vroeger kozen voor een toupetje, kiezen
ze nu massaal voor een haartransplantatie.

Bij de NHG-standaarden 'Alopecia-NHG-richtlijnen'
is inmiddels het medisch beleid duidelijk en is de medicamenteuze ondersteuning bij alopecia duidelijk in
kaart gebracht. Dit medisch beleid is tevens aangekaart
binnen de veldnormen voor haartransplantaties. Echter
wijst de praktijk uit dat patiënten niet (meer) naar de
huisarts gaan bij alopecia. Het valt me op dat patiënten
bij een consult niet eens bekend zijn met deze mogelijkheid. Men gaat tegenwoordig direct op zoek naar andere
oplossingen, zonder enige begeleiding, waardoor ze
vaak al veel geld kwijt zijn aan behandelingen of producten die niet werken. Waarna ze uiteindelijk belanden bij onze kliniek voor een haartransplantatie.

NA

NIEUWE MARKT
De laatste jaren maken allerlei nieuwe methoden en
producten die haarverlies tegengaan en het haar stimuleren hun opmars. Niet alleen binnen de klinische
omgeving, maar tevens binnen de cosmetica-industrie,
is hier een interessante nieuwe markt ontstaan.
Patiënten worden dan ook vanuit allerlei kanten gewaarschuwd voor misleidende haargroeimiddelen.
Over deze producten zal ik in dit artikel verder niet uitweiden, maar een uiteenzetting geven van producten
en behandelingen die wel degelijk interessant kunnen
zijn in de behandeling van alopecia.

De PRP-behandeling van het haar heeft ook haar plek
weten te bemachtigen in het behandelpakket en groeit
daarmee steeds meer in populariteit. De praktijk wijst uit
dat haren die worden gestimuleerd met ‘plaatjes rijk plasma (PRP)’ langer in groeifase verblijven met een betere
bloedtoevoer, doordat het hormonale en genetische factoren lijkt te overwinnen, terwijl de factoren die haargroei
bevorderen juist worden gestimuleerd.
De ervaringen hierover vanuit de praktijk zijn dus erg
positief en bemoedigend, maar helaas blijft een goede
wetenschappelijk onderbouwing van de effectiviteit
van PRP nog uit.
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Naast deze methoden zijn er nog eens diverse vitaminen en medicijnen op te noemen, waarvan van enkele
de werking daadwerkelijk wetenschappelijk is bewezen
(zoals bij Minoxidil en Finasteride/Dutasteride), die de
haaruitval zouden remmen en de haargroei zouden
stimuleren. Er zijn zelfs natuurlijke supplementen op de
markt die beweren dat ze de werking van DHT remmen.

EFFECTIEVE BEHANDELING
Misschien wel de nieuwste ontwikkeling op dit gebied
is de Trichotest. Een test die bestaat uit genetisch
onderzoek en onderzoek naar leefstijl factoren.
Naast de genetische/intrinsieke factoren, kunnen
extrinsieke factoren namelijk ook een (versterkende)
rol spelen bij alopecia. Uit dit onderzoek (de Trichotest)
volgt een rapport dat aangeeft welke behandeling
(incl. medicijnen/vitaminen) effectief is bij een specifieke
patiënt. Waardoor wij als arts dus in staat zouden zijn
om een gepersonaliseerd alopecia behandelplan samen
te stellen. We weten hierdoor wat werkt, in welke dosering, maar vooral ook wat we moeten vermijden.
Als ik kijk naar de vele haartransplantaties die ik de afgelopen jaren heb uitgevoerd, zijn er een aantal gevallen
geweest waarbij een haartransplantatie minder resultaat
heeft gegeven dan verwacht. Weinig tot geen effect
zelfs. Door deze resultaten en bovenstaande ontwikkelingen op het gebied van behandelingen bij alopecia,
ben ik mij steeds meer gaan verdiepen in een combinatietherapie.
Hoe kunnen we onze patiënten garanderen van een
optimale en vooral duurzame verbetering van hun
haarverlies. Met een combinatietherapie doel ik op een
behandeling voor patiënten met alopecia die bestaat uit
zowel chirurgische als medicamenteuze/aanvullende
behandelingen (medico-chirurgical).

Ik noem dit ook wel de ‘integrale aanpak’ van alopecia.
Hoe de invulling van deze integrale aanpak er precies
uitziet, zal per patiënt anders zijn.
Iets als de Trichotest, kan hierbij helpen. Echter, ook een
dergelijke test neemt niet weg dat we pas een compleet
behandelplan kunnen opstellen, na aanvullend medisch
onderzoek en een duidelijke diagnose (etiologie).
Het zou daarom wellicht kunnen dienen als een mooie
toevoeging aan het behandelplan.

TRENDS EN TECHNIEKEN
Waar ik inmiddels van overtuigd ben is de toepassing
van Minoxidil en Finasteride/Dutasteride. De werking van
deze middelen is wetenschappelijk goed onderbouwd en
bewezen effectief. Daarnaast weet ik uit eigen ervaring
dat bij de juiste toepassing hiervan, een mooi en duurzaam resultaat kan worden behaald.
Deze nieuwe trends en technieken op het gebied van
alopecia geven natuurlijk een mooi beeld van wat ons
verder te wachten staat. Mijn verwachting is dat wanneer
patiënten een vroege diagnose van alopecia krijgen en
zij behandeld worden middels een integrale aanpak, zij
meer profijt kunnen hebben van een haartransplantatie.
Of deze zelfs, met name bij de jongere generatie, nog
even kunnen uitstellen.
Graag breid ik deze discussie uit naar mijn collegaspecialisten op dit gebied, zodat er een wetenschappelijk onderbouwde basis kan worden gelegd voor de
samenstelling van complete behandelplannen voor
een integrale aanpak van alopecia in de toekomst. ∞

De afbeeldingen (links: DHT haarfollikel en rechts: XL Hair) laten mooi zien wat DHT doet en hoe een haarfiller
de follikel weer kan voeden en stimuleren (credits XL HAIR®)
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DE WETENSCHAP AAN HET WOORD
Door dr. Anke Hoogers-Leufkens, MD, PhD

NIETS ZO WEERBARSTIG
ALS DE WETENSCHAP
Ieder wetenschappelijk artikel eindigt met de opmerking dat er meer onderzoek
nodig is. Jaren geleden als promovendus vond ik dit altijd een ontzettende
dooddoener, al maakte ik altijd dankbaar gebruik van deze moeiteloze
toevoeging die de conclusie van een artikel altijd nog net wat mooier maakte.
Inmiddels weet ik dat het ook echt waar is… In deze uitgave 2 casussen.

1
INTRA-ARTERIAL DEGRADATION OF CALCIUM HYDROXYLAPATITE USING SODIUM THIOSULFATE –
AN IN VITRO AND CADAVERIC STUDY. M. Yankova, T. Pavicic, K. Frank, T. Schenck, K. Beleznay, D. Gavril,
J. Green, D. Voropai, D. Robinson, S. Cotofana. Aesthet Surg J. 2021 Apr 12;41(5):NP226-NP236.

In het najaar van 2019 startte ik met de hoopvolle titel 'Oplosser voor Radiesse® aan de horizon?' naar aanleiding
van het artikel IN VITRO ANALYSIS OF THE DEGRADATION OF CALCIUM HYDROXYLAPATITE DERMAL FILLER:
A PROOF OF CONCEPT STUDY. D.M. Robinson, Dermatol Surg 2018;44:S5-S9.
Hierin beschreef ik een studie waarbij in een varkens-kadaver is gekeken naar het vermogen om Calcium
hydroxylapatite (CaHa; Radiesse®) op de lossen door middel van geïnjecteerd sodium thiosulfaat (STS).
De resultaten van de studie waren veelbelovend, namelijk het volledig verdwijnen van CaHa 24 uur na
het injecteren met STS!
SODIUM THIOSULFAAT is een middel dat intraveneus onder andere
gebruikt wordt voor de behandeling van gecalcificeerde uremische
arteriolopathy (verkalking van de kleine bloedvaten) en intralesionaal bij
noduli bij calcinosis cutis. Het exacte werkingsmechanisme is niet bekend;
waarschijnlijk wordt calcium simpelweg gebonden door STS, waardoor
calcium- en fosfaationen oplossen.
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Het doel van de recente studie was om deze resultaten meer te vertalen naar de klinische praktijk, en dan met name
met het oog op de ernstige complicatie van een arteriële occlusie. Belangrijkste vraagstelling van deze studie was
dan ook of STS door de vaatwand heen zou kunnen migreren om intra-arterieel-CaHa op te lossen.
Hiervoor werden 2cm lange segmenten van de arteria facialis van menselijke cadavers gevuld met 0,2 cc CaHa.
Vervolgens werden ze gedurende 24 uur in 10 ml van 4 verschillende STS-oplossingen gelegd; puur, een 1:1 verdunning
met NaCl 0,9%, een 1:2 verdunning met NaCl 0,9% en een 1:1 verdunning met 300IE hyaluronidase (Fig 1).

Fig 1

Facial arterial segments filled with calcium hydroxylapatite.

Na 24 uur werden de segmenten geopend en visueel en middels palpatie beoordeeld.
Bij alle STS-oplossingen werd een onveranderde consistentie van de CaHA gevonden.
Bij een tweede onderdeel van de studie werd 0,5 ml CaHa in de 4 eerdergenoemde oplossingen geïnjecteerd. De vloeistof
werd 24 uur met rust gelaten en vervolgens gedurende een minuut voorzichtig geschud. Op een druppeltje van deze
vloeistof werd gray scale image analysis toegepast. Hierbij werd gezien dat bij de pure STS de laagste grijsschaal gezien
wordt, waarna de auteurs concluderen dat de CaHa hierin toch wel het meest is opgelost (Fig 2).

DISCUSSIE
Deze studie toont aan dat intra-arterieel CaHa niet zichtbaar
afbreekt na 24 uur in verschillende concentraties STS, hetgeen
eerdere zeer veelbelovende studieresultaten toch in ander
daglicht plaatst.
Er is echter zeer veel af te dingen op deze studie. De sample
size is klein en helaas ontbreken er veel objectieve data.
Aanwezigheid van CaHa werd louter op basis van zicht en
palpatie vastgesteld. Desondanks is het mijns inziens bij dezen
wel aannemelijk geworden dat STS waarschijnlijk niet voor
de arteriewand heen kan. De vraag is of dit betekent dat STS
helemaal geen plaats kan hebben bij het verhelpen van
intra-arteriële occlusie met CaHa. In de klinische praktijk
zal de arteriewand beschadigd zijn door de eerdere injectie
of zal dit – zo mogelijk onder echogeleide – veroorzaakt
worden door het infecteren van de STS (de plek van occlusie
is immers niet altijd ook de plek van injectie). Bij directe
injectie van CaHa in verschillende oplossingen STS wordt
het oplossend vermogen van STS wel enigszins bevestigd.

Fig 2

Dissected facial arterial segments, exposing the visible calcium hydroxylapatite independent
of the concentration employed. Concentrations are shown on the labels of the tubes (from
left to right): Tube 1: 10 cc sodium thiosulfate (300 mg/cc) in a 1:1 ratio with 300 IU (bovine)
hylase; Tube 2: 10 cc of 6.6 cc saline and 3.3 cc sodium thiosulfate (300 mg/cc) (1:2 dilution);
Tube 3: 10 cc of 5 cc saline and 5 cc sodium thiosulfate (300 mg/cc) (1:1 dilution);
Tube 4: 10 cc sodium thiosulfate (300 mg/cc) (pure).

CONCLUSIE
Hoewel deze kleine studie aantoont dat STS waarschijnlijk niet het vermogen heeft om intra-arterieel CaHa af te breken,
blijft de rol van STS bij complicaties met CaHa (bv ook noduli of bij overcorrectie) vooralsnog onduidelijk. Verder onderzoek
zal nodig zijn. De vraag is echter hoe je een goede volgende studie op zou moeten zetten. Omdat een gerandomiseerde
placebogecontroleerde studie niet te realiseren zal zijn, zullen verdere in vitro studies meer duidelijkheid moeten geven.
Aangezien er centra zijn waar STS al wel ingezet wordt zullen case-reports in dezen ook veel duidelijkheid kunnen
geven over de werkzaamheid in de klinische praktijk.
MET DANK AAN DRS. D. VOROPAI VOOR HET AANLEVEREN VAN HET ARTIKEL (CASUS 2 OP VLG PAG) >
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2
GLOBAL RECOMMENDATIONS ON COVID-19VACCINES AND SOFT TISSUE FILLER REACTIONS:
A SURVEY-BASED INVESTIGATION ON COOPERATION WITH THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR
DERMATOLOGIC AND AESTHETIC SURGERY (ISDS). Robert H. Gotkin, et al. J Drugs Dermatol. 20(4):374-378.t

Op 21-02-2021 lazen we al in het medisch contact de ingezonden brief van Peter Veldhuis, Jonathan Kadouch,
Frank Niessen, Jani van Loghem en Tom Decates over verdikking en roodheid op een plek waar fillers ingespoten waren, na vaccinatie met het Covid-vaccin van Moderna. Hierin gaven zij het advies om bij een cliënt
van 2 weken voor tot 2 weken na vaccinatie met het Moderna vaccin geen fillerbehandeling uit te voeren.

WERKING COVID-VACCINS
BioNTech/Pfizer en Moderna: RNA-ribonucleic acid-vaccins, waarin een vetbolletje zit met COVID-mRNA
dat ervoor zorgt dat eigen cellen spike-eiwitten gaan maken, welke het afweersysteem herkent en de
productie van antistoffen en T-cellen start.
AstraZeneca en Janssen: vectorvaccins, waarin een onschadelijk gemaakt adenovirus zit met een klein
stukje van de DNA van het coronavirus waardoor eigen cellen spike-eiwitten gaan maken (na omzetting
naar mRNA in de celkern) welke het afweersysteem herkent en de productie van antistoffen en T-cellen start.

Reden hiervoor zijn 3 personen die na het ontvangen van het Moderna vaccin zwelling in het gelaat ontwikkelden ter
plaatse van (overigens vele maanden geleden geplaatste) dermale fillers. Opmerkelijk hierbij is dat ook bij 1 persoon in de
Moderna placebogroep dezelfde klachten optraden (zie tabel hieronder) en hierbij meest waarschijnlijk een tandartsbezoek
de uitlokkende factor is geweest. Bacteriële infecties (bijvoorbeeld na tandartsbezoek), virale infecties (met name influenza)
en vaccinaties zijn immers bekende risicofactoren voor vertraagde inflammatoire reacties.

Lip and Facial Swelling in Moderna mRNA-1273 Vaccine Trial*

Cliënten met fillers werden gezocht door middel van werving onder leden van de International Society for Dermatologic
and aesthetic Surgery (ISDS), waarna in totaal 106 cliënten uit 18 verschillende landen werden geïncludeerd (jan-feb 2021).
Er konden 3 verschillende groepen worden gemaakt:
1 ‘adverse reaction’ na eerdere fillerinjectie, zonder covid-infectie of vaccinatie
2 ‘adverse reaction’ na fillerinjectie bij een cliënt met een positieve covid-test
3 ‘adverse reaction’ na fillerinjectie bij een cliënt voor of na het krijgen van een covid-vaccinatie.
Een ‘adverse reaction’ werd gedefinieerd als zelf-gerapporteerde zwelling, jeuk, roodheid of pijn, langer durend dan
2 dagen. Hierin werd ook onderscheid gemaakt of de reactie op de plaats van de filler zat of elders (gegeneraliseerde
reactie, systemische respons).

46

Cg MAGAZINE

MEI 2021

91,5% van de deelnemers was vrouw en de gemiddelde leeftijd was 47,7 jaar. Er waren geen Nederlandse deelnemers.
80,2% rapporteerde geen reactie, 15,1% zwelling op de plek van de injectie en 4,7% pijnklachten.
Geen van de 33 deelnemers die een covid-infectie door hadden gemaakt kregen een ‘adverse event’ tijdens deze infectie.
Van alle deelnemers die minimaal 1 vaccinatie hadden gekregen (73,6%) werd er door 4 (5,1%) gerapporteerd dat ze pijn
hadden ervaren op de plek van de geplaatste filler. Bij 1 van deze deelnemers was het interval tussen het plaatsen van de
filler en de vaccinatie 6 maanden, bij 1 was dit 4 weken en bij 2 was dit 2 weken. Drie hadden het Pfizer-vaccin ontvangen
en 1 het Chinese Sinopharm Beijing Institute-vaccin. De klachten verdwenen bij allen spontaan. Al deze deelnemers hadden
eerder soortgelijke klachten ervaren.

DISCUSSIE
Deze studie bevestigd dat het risico op ‘adverse events’ bij cliënten met dermale fillers laag is na covid-vaccinatie.
Helaas is het de onderzoekers in de korte onderzoekstijd die ze genomen hebben niet gelukt om een heel grote groep
cliënten te verzamelen. Bij het toenemen van het aantal gezette covid-vaccins zal de incidentie van reacties ongetwijfeld
toenemen en zal onze kennis verder uitbreiden. Derhalve is dus ook op dit gebied dus verder onderzoek nodig.

CONCLUSIE
De kans op een ‘adverse event’ is zeer laag rondom een covid-vaccinatie. Desondanks kiezen ook deze auteurs voor
een veiligheid en adviseren ook zij bij een cliënt van 2 weken voor tot 2 weken na vaccinatie geen fillerbehandeling
uit te voeren staan (ongeacht de fabrikant van het vaccin).
Op basis van de huidige data valt het te betwisten of hier voldoende wetenschappelijke onderbouwing voor is,
maar ook dit zal de toekomst ons leren. ∞
					

MET DANK AAN DRS. T. DECATES VOOR HET AANLEVEREN VAN HET ARTIKEL.

Nationaal Huidcentrum
zoekt Cosmetisch Arts KNMG

Wij zijn op zoek naar een ervaren Cosmetisch Arts KNMG voor
minimaal één vaste werkdag in de week. Evenals onze andere
specialisten heb je een grote mate van zelfstandigheid en word je
maximaal door de organisatie ondersteund. Omdat we ook diverse
cosmetische behandelingen onder lokale anesthesie aanbieden, is
het kunnen uitvoeren van kleine chirurgische ingrepen een pre.

Contactgegevens
Neem voor meer informatie contact op met
Clinic Manager Jeska van Amerongen via:
jeska@nationaalhuidcentrum.nl
Nationaal Huidcentrum
Naarderpoort 2a, 1411 MA Naarden
www.nationaalhuidcentrum.nl

MEI 2021

Cg MAGAZINE

47

ADVERTENTIE

Nationaal Huidcentrum in Naarden is een moderne kliniek voor
cosmetische behandelingen op het gebied van huid & haar. Ons team
bestaat uit gespecialiseerde zorgverleners, ondersteund door ervaren
collega’s. Alle medewerkers – zowel medisch als ondersteunend –
voldoen aan de hoogste professionele standaard.

APPLICATIES
Door Pieter Lohuis, EIF-specialist, Chief Marketing & Sales Officer at Vrest

PASCAL MEIJER OVER ZIJN
ERVARINGEN MET DE EIF-PILOT
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“M e t
Het partnerschap tussen NVCG en Vrest
startte in 2017. Sindsdien ondersteunt Vrest
de cosmetische geneeskunde. Al vanaf de
opleiding tot cosmetisch arts middels haar
opleidingsportfolio en daarna gedurende de
gehele loopbaan met het loopbaanportfolio.
Dit naar volle tevredenheid van de gebruikers.
De mogelijkheid om bijvoorbeeld complicaties
te kunnen registreren wordt door hen
al jaren ervaren als één van de pluspunten
van het portfolio van Vrest.
PERSOONLIJK FUNCTIONEREN ONDER
DE LOEP MET EIF
Cosmetisch arts en voormalig NVCG-bestuurslid
drs. Pascal Meijer is nauw betrokken bij de continue
kwaliteitsverbetering van de opleiding tot cosmetisch arts.
Recentelijk nam hij de kwaliteit van zijn eigen functioneren onder de loep. Hij rondde zijn EIF-traject af als
arts bij Kliniek aan de Maas.
EIF staat voor 'Evaluatie Individueel Functioneren'.
Sinds 1 januari 2020 geldt voor geneeskundig specialisten
en profielartsen de verplichting aan te kunnen tonen dat
zij voldoen aan EIF als onderdeel van de eisen voor
herregistratie. EIF faciliteert de professionele kwaliteitswaarborging, onder meer door gebruik te maken van
feedback uit de professionele omgeving (de ‘360°-feedback’).
Er zijn verschillende spelers in het veld die medisch specialisten EIF-oplossingen bieden. Daar Vrest ook medische
organisaties ondersteunt in IFMS-trajecten (een met EIF
vergelijkbare vorm van individuele evaluatie) besloot
Pascal Meijer deel te nemen aan de EIF-pilot ondersteund
door Vrest. Hij blikt terug op zijn ervaringen.
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“’S AVONDS NA HET WERK HOEFDE IK NIET
MEER MIJN LAPTOP OPEN TE KLAPPEN”
“Als huisarts heb ik vroeger al kennis gemaakt met een
concept vergelijkbaar met EIF. Dit leverde toentertijd al
mooie inzichten op voor de verbetering van de huisartsenpraktijk. Ik wilde daarom graag aan de slag met
EIF voor mijn werk als cosmetisch arts. In contrast met
mijn eerdere ervaringen heb ik de procedure in deze
pilot als heel gemakkelijk ervaren. Vrest startte het traject
op, waarna het systeem mij mee aan de hand nam. Via
e-mailnotificaties werd ik eraan herinnerd welke informatie ik wanneer moest aanleveren en welke stappen ik nog
moest ondernemen om het traject af te ronden. Hierdoor
kon ik zelfs tussen mijn dagelijkse werkzaamheden door
acties starten voor mijn EIF-traject. ’s Avonds na het werk
hoefde ik hiervoor niet meer mijn laptop open te klappen.
Een ander groot verschil was het kostenplaatje.
Voorheen moest een begeleider naar de huisartspraktijk
komen tegen een aanzienlijke vergoeding per dag. Bij
Vrest zijn de EIF-trajectkosten voor cosmetisch artsen
lager.”

De verkregen feedback vormt de basis voor het
eindgesprek, dat gevoerd wordt door onafhankelijke
professionele én geaccrediteerde gespreksleiders.
In het eindgesprek worden de resultaten van de
omgevingsinput geanalyseerd en besproken.
De resultaten geven handvatten om een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen.

“DE CONVERSATIE WAS PROFESSIONEEL
EN TO THE POINT”
“Ik ben sociaal aangelegd en door mijn ervaring als huisarts en cosmetisch arts maak ik gemakkelijk contact met
mensen. Het gesprek met deze gespreksbegeleider was
heel aangenaam en ik merkte meteen dat de persoon
tegenover mij zeer professioneel was. De conversatie
was kwalitatief hoog en to the point. Ik ontving veel
handvatten waarmee ik naderhand aan de slag kon.
Een onbekende kijkt immers met andere ogen naar de
zaak ten opzichte van iemand die je al kent. Dat werkt
enorm verhelderend en heeft mij de meerwaarde laten
zien van het voeren van het EIF-gesprek met een
externe professional.”

“UITEINDELIJK LEER JE MEER VAN KRITIEK
DAN VAN EEN AAI OVER JE BOL”
“Ik vond het voor mijn professionele ontwikkeling belangrijk om niet alleen mensen uit te nodigen voor het geven
van hun feedback waarvan ik kon verwachten dat zij mij
goed zouden beoordelen. Als ik niet open sta voor kritiek,
dan sta ik mijn eigen ontwikkeling in de weg en maak ik
het mezelf alleen maar lastig. Daarom koos ik bewust
ook personen waarvan ik wist dat ze kritiek op mij zouden
kunnen hebben. Uiteindelijk leer je meer van kritiek dan
van een aai over de bol.”

“SOMMIGE ZAKEN KON IK GELIJK TOEPASSEN
IN MIJN PRIVÉLEVEN. IK MERKTE DUS
DIRECT EFFECT VAN HET GESPREK”
“Het eindgesprek duurde ruim een uur. Vooraf had
ik het gevoel dat dit te lang zou zijn. Dat was het
uiteindelijk niet. Bovendien vond ik het EIF-gesprek
veel persoonlijker dan bijvoorbeeld een jaargesprek,
omdat het niet alleen om het rendement van je
werk draait zoals bij een jaargesprek het geval is.
Het heeft een minder beoordelend karakter.
Tijdens het EIF-gesprek hebben we alle verzamelde
feedback op een rij gezet en vervolgens stuk voor
stuk besproken. Het geheel werd in een overzichtelijk
diagram gepresenteerd, waardoor het voor mij meteen
duidelijk werd wat mijn sterke- en verbeterpunten zijn.
Ik heb ze opgenomen in mijn persoonlijk ontwikkelplan
waarmee ik gelijk aan de slag kon. Sommige zaken kon
ik zelfs gelijk toepassen in mijn privéleven. Ik merkte dus
direct effect van het gesprek.”

De kwaliteit van een EIF-traject wordt onder
andere bepaald door de verzamelde feedback
uit de professionele omgeving, afkomstig
van diverse bronnen, de ‘360°-feedback’.
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Vrest heeft een duidelijke visie op de waarde
van het eindgesprek. Externe professionele
gespreksleiders zijn zeer bepalend voor de kwaliteit van de vertaalslag van de ruwe resultaten
in betekenisvolle verbeterpunten die de voorwaarde vormen voor professionele groei.

“INFORMATIE IS VERSLEUTELD, DAT GEEFT
EEN VEILIG GEVOEL”
“Doordat de NVCG inmiddels enkele jaren samenwerkt
met Vrest weet ik inmiddels dat de veiligheid van informatie veel aandacht krijgt. Ik weet dat mijn informatie
is versleuteld, dat geeft een veilig gevoel.”
“Na het EIF-gesprek hebben we het persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld (veelal POP genoemd, red.).
Met de resultaten van het gesprek heb ik twee punten
geselecteerd waarop ik mij de komende tijd wil focussen.
De actiepunten die ik heb opgesteld kon ik direct
implementeren in mijn werk. Inmiddels zijn deze op
de rails gezet en nu moeten ze op koers blijven.
Het jaarlijkse reflectiemoment zie ik als een mooie
gelegenheid om dat te evalueren en waar nodig
bij te sturen.”

“JE GROEIT NIET ALLEEN IN JE WERK, MAAR
OOK ALS PERSOON”
“Het doorlopen van een EIF-traject vond ik erg waardevol.
Door EIF leer je je eigen blinde vlekken kennen. Met dit
traject kun je het maximale uit je professionele en persoonlijke ontwikkeling halen. Zo groei je niet alleen in je
werk, maar ook als persoon. Ik zou dit traject aanbevelen
aan collega’s en hen aanraden het gesprek met een onbekende EIF-gespreksleider te voeren. Mijn ervaring is dat het
traject via Vrest op een natuurlijke wijze in de dagelijkse
werkzaamheden is in te passen. Daarnaast heb ik het als
zeer prettig ervaren dat ik mij nauwelijks met het proces
bezig hoefde te houden, omdat het notificatiesysteem van
Vrest mij hierin begeleidde. Het systeem van Vrest stuurde
herinneringsmails en maakte mij wegwijs in het proces.
De stappen zijn telkens kleine opdrachten waardoor de
uitvoering hiervan eenvoudig is en goed met het werk te
combineren.”

EENVOUDIGER KAN NIET!
Complicaties registeren met Vrest App.
Met de Vrest App heeft iedere cosmetisch arts

In EIF-trajecten wordt veel privacygevoelige
informatie verzameld. Vrest heeft continue aandacht voor informatiebeveiliging, is ISO- en
NEN-certificeert en daarom AVG-proof.

zijn loopbaanportfolio binnen handbereik.
Een complicatie registreren is binnen enkele
klikken geregeld met een smartphone of tablet.
De gratis app voor IOS en Android is in de
App Store of Google Play te downloaden.

Inzicht krijgen in uw professionele ontwikkeling met Vrest
Als NVCG-partner is Vrest u graag van dienst gedurende het
gehele EIF-proces. Wilt u meer weten over het EIF-traject of
andere oplossingen van Vrest? Neemt u dan gerust contact op
met Pieter Lohuis, EIF-specialist, via p.lohuis@vrest.nl
of 053 - 851 70 51. Scan de qr-code en ga direct naar onze site >
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VASCULAR COMPLICATIONS PART 1:

PREVENTION
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Vascular complications from the use of soft tissue fillers can be devastating.
In the first of a two-part series, the authors discuss how to avoid these adverse events.
In the past decade, the number of
aesthetic procedures with soft tissue
fillers (STF) has increased dramatically.
Although the outcome profile is mostly
favourable, the number of adverse
events (AEs) is increasing as STF use
becomes more commonplace. The
vast majority of STF-associated AEs
are transient and mild in intensity
and need little medical intervention.
However, vascular complications are
considered as one of the most severe,
yet rare, complications following
treatment with STF and require
immediate and appropriate medical
treatment. Depending on the extent of
the intravascular embolus, the clinical
effect can range from asymptomatic to
devastating and life changing. Blindness
is considered one of the most severe
AEs after STF injections and can occur
after a STF enters one of the arterial
connections between the central retinal
artery and the extraorbital arteries (Tab 1).
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While the incidence of vascular
compromise remains low, more
cases are appearing, mainly due
to the increased use of STF and
more advanced indications being
performed by a greater number of
practitioners worldwide.1-3
Two main types of ischaemia are
discussed in this article: retinal
ischaemia (potentially leading to
blindness) and peripheral ischaemia
(potentially leading to tissue
necrosis and scarring).

VASCULAR COMPROMISE
Vascular compromise is the
disruption of blood supply to an
artery or vein after STF treatment.
It can happen in any area of the
face (or body) and leads – in the
case of peripheral ischaemia – to
a sudden onset of blanching,
livedo reticularis and / or bluegrayish discoloration.

MEI 2021

Accompanying symptoms may include
pain, aphasia or even hemiparesis.
Vascular compromise of the retinal
artery leads to a sudden onset of
simultaneous occurrence of vision
loss and eye pain. Ophthalmoparesis,
ptosis, vertigo and fainting may occur
simultaneously, as well as the abovementioned peripheral ischaemic
symptoms.4,5 It is critical to recognise
these as soon as possible so that
treatment of the complication can
be started immediately; there is only
a short window of opportunity, often
quoted as 60 minutes, before blindness
becomes irreversible 6 with some
recent reports of a shorter period.
Direct arterial embolisation may
occur in an anterograde or retrograde
fashion. In anterograde vascular
occlusion, the injection pressure does
not exceed arterial pressure, whereas
the opposite is true for retrograde
vascular occlusion. Anterograde

BY JANI VAN LOGHEM, PIETER SIEBENGA AND JOB THUIS
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Tabel 1

The facial branches of the ophthalmic artery and their main connections. Please note that these arteries also anastomose.
Anatomical variations may exist.
Facial branch of the ophthalmic artery

Connecting to arteries in the face

Supratrochlear artery

Central forehead artery

Supraorbital artery

Superficial temporal artery

Dorsal nasal artery

Angular artery
Lateral nasal artery
Columellar artery

Lacrimal artery

Deep temporal artery (via zygomatical temporal artery)
Zygomaticofacial artery

External nasal artery

Nasal arteries
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The most important arteries in the face with their expected anatomical layer (based on Mendelson’s 5-layer classification: 1: skin;
2: subcutaneous; 3: musculo-aponeurotic; 4: retaining ligaments and spaces; 5: periosteum and deep fascias) and their expected general
direction. Note: anatomic variation is very common in arterial anatomy. IFS: inferior frontal septum; MFS: middle frontal septum; UFS:
upper frontal septum.
Artery

Expected anatomical layer

Expected direction

Supratrochlear a.

Below the IFS: Level 2-5
Between IFS and MFS: Level 2-3
Above UFS: Level 2

Vertical

Supraorbital a.

Below the IFS: Level 2-5
Between IFS and MFS: Level 2-3
Above UFS: Level 2

Vertical with the lateral branch diagonal

Superficial temporal a.

Level 3

Parietal branch: vertical frontal
branch: diagonal

Deep temporal a. (anterior and posterior)

Level 5

Vertical

Dorsal nasal a.

Level 2

Vertical

Lateral nasal a.

Level 2

Around the ala (vertical to horizontal)

Columellar a.

Level 2

Vertical

Angular a.

Level 2

Vertical

Facial a.

Below zygomaticus mm: level 4
Above zygomaticus mm: level 2

Below mandible: horizontal
Between mandible and ala: diagonal

External carotid a.

Level 4

Vertical

Transverse facial a.

Level 4

Horizontal

Superior labial a.

Level 4

Horizontal

Inferior labial a.

Level 4

Lateral: horizontal
Medial: vertical

Submental artery

Level 4

Below mandible: horizontal
At mentum: vertical

Infraorbital a.

Level 4-5

Diagonal, horizontal and vertical branches

Zygomaticofacial a.

Level 4-5

Diagonal, horizontal and vertical branches

Mental a.

Level 4-5

Diagonal, horizontal and vertical branches
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supratrochlear artery inside the orbit
to the ophthalmic artery, and thereby
enter the central retinal artery at its
bifurcation with the ophthalmic artery.
The average volume measured was
0.085ml with a spread of 0.04-0.12ml. 7
This study was limited by the fact
that data were obtained from only six
fresh tissue cadaver heads (12 eyes).
In addition, it cannot be assumed
that findings from cadaveric head
vasculature will perfectly simulate
conditions of in vivo active human
circulation (i.e. flow characteristics,
temperature), which may account for
some degree of volume discrepancy.7
However, in light of these findings,
extra safety precautions are desirable.
Most commercially available syringes
have markings on them, with the
smallest being 0.05ml. As a practical
solution, the authors advise using one
marking for two boluses or retrograde
linear threads, so that an amount of
approximately 0.025ml is injected
per bolus or retrograde linear thread
(the JVL Bolus).

USING ULTRASOUND AS
A PREVENTATIVE MEASURE
TO AVOID INTRAVASCULAR
INJECTION OF SOFT TISSUE
FILLERS
Recently, reports have been published
promoting the use of doppler ultrasound (US) scans 15 prior to injection
of STF. The rationale is that due to
high arterial anatomic variations,
the exact location of arteries remains
unknown until they can actually be
visualised. This technique may allow
large diameter arteries to be localised.
However, the only appropriate way
for US to be used as a preventative
tool would be to inject under US
visualisation, as a difference of 1mm
could mean the difference between
intra- and extra-arterial injection.
There are some disadvantages
associated with the use of US as a
preventative tool for the avoidance
of intravascular injection:

• The injector may have a false sense
of security: the smaller diameter
arteries cannot be seen due to the
limited resolution of most devices.

As we have learnt from cadaver
dissections with dye-coloured
arteries, the facial tissues are
supplied by thousands of smaller
diameter arteries that interconnect
with the arterial system. In his
article on management of vascular
complications, Delorenzi compared
the arterial network to an interstate
highway system. 16 Even the smallest
dirt roads eventually connect to the
interstate highway and the driver can
reach any destination. Similarly, in the
face, injecting in a smaller diameter
artery, invisible on the US screen, can
lead to widespread necrosis, just as
injecting in larger arteries can.
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INTERVIEW MET JANI VAN LOGHEM, COSMETISCH ARTS KNMG

Pascal Meijer: Je bent al heel lang internationaal bekend binnen de cosmetische geneeskunde.
Wat deed je van tevoren en hoe is het uiteindelijk toch de cosmetische geneeskunde geworden?
Jani van Loghem: Eigenlijk ben ik begonnen als medisch bioloog waarvoor ik mijn master heb gehaald. Daarna ben
ik alsnog geneeskunde gaan studeren. Tijdens mijn keuzecoschap urologie vond ik het doen van kleine ingrepen heel
leuk. Ik heb toen veel circumcisies en vasectomieën gedaan. Daarna heb ik ook nog een tijdje bij een abortuskliniek
gewerkt. Eigenlijk kreeg ik tijdens mijn coschappen al de gelegenheid om te injecteren onder Peter Velthuis. Mijn moeder
was mijn eerste patiënt. Ik heb bij haar de lippen gedaan en had de keuze tussen Bio-Alcamid en een middel dat minder
lang zou houden. Dat laatste heb ik gekozen. Uiteindelijk is dat product er weer als een soort wormpje uit gekomen.
Ik ben nog arts-assistent chirurgie in het ziekenhuis Gooi Noord in Blaricum geweest en nog in opleiding geweest tot
tropenarts. Die opleiding heb ik nooit afgemaakt. De gelegenheid deed zich voor om met Toby Makmel Easy Cosmetics
op te zetten. Ik was er inmiddels achter dat ik de ziekenhuissetting niet prettig vond. Daarna had ik het geluk dat Floor
Claus en Tom van Eijk van Diana Gabriels overgingen naar de Bergman Kliniek. Ik kon bij Diana Gabriels in Rotterdam
beginnen. Inmiddels was de cosmetische geneeskunde geen bijbaan meer voor me en heb ik me er volledig op gestort.
Ik heb een enorme kwaliteitsslag kunnen maken in de verdere professionalisering van het vak.
PM: Je bent een van de eersten die gepromoveerd is binnen ons vakgebied. Hoe ben je daar ingerold?
JvL: Een vriend van me werkte bij de UvA waardoor ik met zijn login de toegang had tot de medische bibliotheek en
daarmee tot allemaal onderzoeken die met ons vakgebied te maken hebben. Door een verandering in de procedure
lukte dat echter op een gegeven moment niet meer. Ik werkte destijds samen met oculoplastisch chirurg Peerooz Saeed.
Hij gaf me de tip me te laten inschrijven als promovendus (PhD kandidaat) met een nul-uren aanstelling. Hierdoor kreeg
ik een AMC-badge. Peerooz gaf daarna wel aan dat promoveren de volgende stap moest zijn. Uiteindelijk kreeg de
promotie vorm vanuit de oogheelkunde met als onderwerp bevordering van patiëntveiligheid bij fillerbehandelingen
van het gelaat. Peerooz Saeed was destijds nog geen professor waardoor het allemaal via professor R. Schlingemann
moest lopen. Peerooz heeft me wel geholpen bij de volledige uitwerking van mijn proefschrift.
PM: Het is een heel verhaal. Wanneer ben je eigenlijk met het promotietraject begonnen?
JvL: Dat was eind 2016. In 2020 was het klaar.
PM: Is er nog een achterliggende reden waarom je je promotieonderzoek hebt gedaan?
JvL: Eigenlijk was er geen achterliggende reden. Mijn promotieonderzoek paste perfect in mijn dagelijkse bezigheden
waardoor ik het hier makkelijk mee kon verweven. Het onderwerp van mijn promotieonderzoek is afkomstig van en
ook toepasbaar in de dagelijkse praktijk van de cosmetisch arts. Het gaat om alledaagse injectietechnieken die worden
beschreven en onderzocht. Dat vond ik relevant om uit te pluizen. Gedurende het promotieonderzoek kregen we in
2019 de profielerkenning. Hierdoor ontstond de inspiratie om een leerstoel te verkrijgen en uiteindelijk strategisch
professor te willen worden. Dan ben je echt professor op inhoudelijk vlak, hetgeen ook in zou houden dat ik dan
onderwijs zou moeten gaan geven aan de universiteit.
PM: Zou je het achteraf gezien weer allemaal opnieuw willen doen? Was de tijdsinvestering niet te groot?
JvL: Ik vind de investering die het heeft gekost zeker de moeite waard. Ik moet wel toegeven dat ik vakverslaafd
ben waardoor het wel mogelijk was om het op te brengen. Mijn huidige wens is om toch weer iemand op te leiden
die tegelijkertijd een promotietraject in zou willen gaan. Dat zou een driejarige opleiding inhouden, waarbij het
promotietraject simultaan verloopt.
PM: Bedankt voor dit interview. Ik meende je al heel goed te kennen, maar heb hierdoor toch weer
nieuwe kanten van je ontdekt.
JvL: Graag gedaan!
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In Hoofdstuk 2 gaan we in op een veelgebruikte filler,
calciumhydroxylapatiet (CaHA, Radiesse®). Hiervan
bespreken we de geschiedenis, de toepassingen en
de ervaring die we hiermee hebben opgedaan in onze
kliniek gedurende tien jaar. Verder geven we een
standaard behandelprotocol voor reconstructie van
de jeugdige gezichtsanatomie.
Doel hiervan is het bereiken van een zo natuurlijk
mogelijk behandelresultaat. Hierbij wordt CaHA in
verschillende verdunningen gebruikt om de diverse
verouderingskenmerken te behandelen. Dit gebeurt in
diverse anatomische lagen, van oppervlakkig (dermaal)
tot dieper (periostaal). Het protocol richt zich op cor
rectie van diverse verouderingskenmerken in het gelaat.

COPROMOTOR: DR. P. SAEED

Dit proefschrift beschrijft een onderzoek naar
het veiliger maken van behandelingen met

In Hoofdstuk 3 worden instrumenten vergeleken
die veel worden gebruikt voor periostale injectie van
fillers: scherpe naalden versus stompe canules. Deze
vergelijking maakten we door bij vier kadavers vijf
anatomische gebieden te injecteren met gekleurde gels:
de frontale regio, de temporale regio, de infra-orbitale
regio, de mandibula en het mentum. Vervolgens vond
dissectie van deze regio’s plaats. Belangrijke conclusies
van dit onderzoek waren dat stompe canules veiliger
leken dan scherpe naalden en dat canules preciezer
waren in het voorspellen van het anatomische niveau
waar de filler uiteindelijk terecht komt.

In Hoofdstuk 1 introduceren we het nieuwe profiel-

In Hoofdstuk 4 nemen we een standaard veiligheids
test onder de loep. Aspiratie voorafgaand aan injectie
lijkt op het eerste gezicht een effectieve manier om uit te
sluiten dat een naald niet in een bloedvat gepositioneerd
is. Echter, dit geldt voor injectievloeistoffen die een lage
visco-elasticiteit hebben. In dit in vitro-onderzoek testten
wij veelgebruikte injecteerbare fillers – bestaande uit
gels met een bepaalde stroperigheid – en diverse
naalden met verschillende diktes en lengtes.

specialisme Cosmetische Geneeskunde en de ver
schillende deelgebieden die dit vak beslaat. Vervolgens
zoomen we in op door het lichaam afbreekbare fillers
die worden gebruikt voor cosmetische toepassing in
het gezicht.
Ook bespreken we wat er bekend is over verschillende
fillerproducten en veiligheidsaspecten hiervan. Daarnaast
is er aandacht voor de anatomie gerelateerd aan fillers
enmogelijke complicaties van fillerbehandelingen.

Uit het onderzoek bleek dat bij aspiratie van 1 seconde,
67% van de geteste producten met verschillende
naalden, vals-negatieve resultaten bleek te geven.
Hierdoor konden we concluderen dat de sensitiviteit
van de aspiratie test afhankelijk was van het fillerproduct
en de gebruikte naald en dat een negatieve aspiratie test
over het niet garandeert dat een naald niet in
het bloedvat zit.

afbreekbare vulmiddelen (fillers) voor cosmetisch
geneeskundige indicaties in het gelaat.
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In Hoofdstuk 5 wordt een retrospectieve analyse
besproken over 1 jaar van 70 patiënten die gedurende dat
jaar werden behandeld met CaHA in het bovenste derde
deel van het gezicht: voorhoofd, slapen en/of laterale
wenkbrauwen. Dit is geen standaard indicatiegebied
voor CaHA en hier is niet veel over gepubliceerd.
Daarom zijn de resultaten uit deze analyse een waar
devolle toevoeging aan de schaarse kennis die er is:
de besproken verdunningen en canuletechnieken
leverden goede resultaten op en ernstige complicaties
traden niet op.
In Hoofdstuk 6 werd de pijnbeleving tijdens
behandelingen per injectie gemeten met een visuele
analoge score. Er werd gekeken naar verschil in
pijnbeleving tussen de linker- en rechterzijde.
Met 302 patiënten was de groep groot genoeg om
statistisch aan te kunnen tonen dat de linkerzijde
gemiddeld gevoeliger is voor pijn dan de rechterzijde.
Verder bleek dat beginnen met de behandeling aan de
linkerzijde een significant lagere totale pijnbeleving
geeft dan beginnen aan de rechterzijde.
Hoofdstuk 7 beschrijft een bijeenkomst van een
adviesraad waarbij meer dan 400 experts uit meer dan
60 landen samenkwamen. Doel van deze bijeenkomst
was consensus te bereiken over het combineren van
de volgende behandelmethoden in de cosmetische
geneeskunde: botulinetoxine, hyaluronzuur (HA), CaHA,
gefocust ultrageluid met echovisualisatie en andere
toepassingen. Ook werd deze bijeenkomst benut om
best practices te omschrijven waarbij combinatie van
deze behandelmethoden werd toegepast.

Hoofdstuk 9 beschrijft de consensus die 18 internationale experts bereikt hebben op het gebied van
injectables. Deze consensus is zowel evidence based
als expert based en bevat aanbevelingen voor het
behandelen van intravasculaire embolisatie met CaHA.
Aangezien er geen antistof bekend is die dit middel
direct kan oplossen zoals bij HA fillers, ligt veel nadruk
op preventie en behandeling van embolisatie.
De behandelaar moet hiervoor beschikken over goede
kennis van de anatomie en injectietechnieken. Er worden
drie categorieën embolisatie beschreven: vroeg herkende
perifere embolisatie, laat herkende perifere embolisatie
(met necrose en wonden tot gevolg) en retinale
embolisatie.
Hoofdstuk 10 beschrijft een expertconsensus voor
de behandeling van diverse gezichtsindicaties met de
HAproducten van de cohesive polydensified matrix
(CPM) serie, bekend onder de merknaam Belotero.
De producten worden beschreven naar hun rheologische
eigenschappen. Per indicatie worden op basis van het
gewenste effect, rheologische producteigenschappen,
anatomie en anatomische gevarenzones, aanbevelingen
gedaan voor de keuze van het product en de behandel
techniek.
Samenvatting
Tezamen geven deze 10 hoofdstukken een verdieping
van de kennis over de optimalisatie van patiëntveiligheid
tijdens fillerbehandelingen voor cosmetische toepassingen in het gelaat. ∞

Verder worden diverse presentaties beschreven over
behandelingen van uiteenlopende gezichts- en
lichaamsindicaties. Doel van deze behandelingen was
om de meest harmonieuze en natuurlijke resultaten
te bereiken.
In Hoofdstuk 8 worden diverse complicaties besproken
die na HA-filler-injecties kunnen optreden. Het is lastig
om behandeling van complicaties te starten als er nog
geen diagnose is gesteld. Met de algoritmes die in dit
hoofdstukworden beschreven, worden op basis van
klinische presentatie en diverse flow diagrammen,
duidelijke adviezen gegeven om HA complicaties te
diagnosticeren en te behandelen.

Deel 3: wanneer de volgende kandidaat is
gepromoveerd zal het betreffende interview
in eerstvolgende uitgave te lezen zijn.
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FILLERS
Door drs. Pascal Meijer, cosmetisch arts KNMG

AUGMENTED REALITY WEERGAVE
VAN DE
INDIVIDUELE ARTERIËLE ANATOMIE
De stijgende populariteit van fillerinjecties
zorgt ervoor dat er meer dan ooit nood is
aan expertise en manieren om de veiligheid
te maximaliseren. Mensen worden zich
steeds bewuster van hun uiterlijk en
cosmetische behandelingen zijn niet langer
taboe. In de afgelopen tien jaar is het aantal
behandelingen met fillers en botulinum toxine
bij 18- tot 25-jarigen verdriedubbeld. Bijna
één op de tien jongeren ondergaat vlak na
het verlaten van de middelbare school een
cosmetische ingreep.
Jammer genoeg neemt samen met de populariteit ook
het aantal gerapporteerde complicaties toe. De meest gevreesde complicaties zijn uiteraard deze ten gevolge van

het accidenteel injecteren van fillermateriaal in een
arterie van het aangezicht. De fillerpartikels worden
door de bloedstroom voortgeduwd tot in de fijne
bloedvaten, waar ze de bloeddoorstroming blokkeren
en ischemie veroorzaken. Als de huid het eindorgaan
is, kan dit ernstige huidnecrose veroorzaken.
Afbeelding 1 toont de Intra-arteriële injectie in een
slagader in de buurt van het oog die in verbinding staat
met de Arteria Oftalmica kan zorgen voor ischemie
van het netvlies van het oog, waardoor de patiënt blind
wordt aan één of beide ogen.
Wereldwijd zijn reeds tienduizenden gevallen van het
afsterven van de huid na intra-arteriële injecties gemeld.
Ook irreversibele blindheid ten gevolge van het afsterven van de oogzenuw na het accidenteel inspuiten
van een filler in een slagader van het gezicht is al
honderden keren gerapporteerd. >

Afb 1 | 	Toevallige filler injectie in een slagader zorgt voor afsterven van de huid
door blokkeren van de zuurstoftoevoer
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GEPATENTEERD

De vasculaire anatomie van het gezicht is complex en
vooral zeer variabel. Hoewel een perfecte anatomische
kennis van cruciaal belang is voor het uitvoeren van
fillerinjecties, is deze in vele opzichten achterhaald, in
realiteit bevinden de slagaders zich immers zelden op de
positie waar men ze verwacht. Eén van de meest opwindende uitvindingen van het laatste decennium, Augmented Reality (AR), zou wel eens de oplossing kunnen zijn
voor de lastige uitdaging om "door iemands huid heen
te kunnen kijken" Bij AR wordt werkelijke wereld immers
versterkt met virtuele informatie, bijvoorbeeld verkregen
uit medische beeldvorming.

Afb 2 | 	ARtery3D maakt het mogelijk de individuele arteriële anatomie
te visualiseren via AR op de smartphone.
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Het team van Augmented Anatomy – een Belgisch
bedrijf onder leiding van plastisch chirurg Prof.
Benoit Hendrickx – is erin geslaagd om op een
betrouwbare manier de slagader anatomie van het
gezicht van een individu in beeld te brengen.
“Het volledige arteriële netwerk op een dynamische
en schadeloze manier in beeld brengen is iets waar,
tot nu, niemand in geslaagd is” aldus Prof. Hendrickx.
“Iedereen zoekt naar manieren om fillerinjecties op
een zo veilig mogelijke manier uit te voeren, en kennis
van de individuele anatomie is hiervoor onmisbaar.”
Augmented Anatomy ontwikkelde een gepatenteerde
technologie die het mogelijk maakt de bloedvaten van
een cliënt in AR op de smartphone te visualiseren.
De applicatie kreeg de naam ARtery3D, verwijzend
naar het 3D netwerk van slagaders dat in
AR wordt getoond. (Afb 2)

Afb 3 | 	Het MRI-beeld wordt omgezet in een 3D-mesh, dat wordt vertaald in
een Augmented Reality beeld op de smartphone.

VISUALISATIE
De visualisatie is gebaseerd op een eenmalige MRI. Met
het protocol – dat ontwikkeld is voor elk courant 3 Tesla
MRI-toestel – wordt een volledig overzicht van de arteriële anatomie van het gezicht verkregen, zonder straling
of intraveneuze contrastinjecties. Augmented Anatomy
verwerkt de MRI-beelden vervolgens tot een Augmented
Reality-beeld.
Het proces begint met het verwerken van de MRI tot een
3D model van alle slagaders van het gezicht. Vervolgens
worden de intracraniële vaten weggeknipt, zodat alleen
de onderhuidse slagaders van het gezicht worden behouden, zelfs tot een diameter van 1 mm. Het arterieel
netwerk wordt vervolgens omgezet in een 3D-beeld dat
via AR zichtbaar gemaakt wordt op een smartphone.
(Tevens afb 2)

GEBRUIKSVRIENDELIJK
De technologie is makkelijk in gebruik: eerst dient er een
account aangemaakt worden op de website van Augmented Anatomy en vervolgens kan de 'ARtery3D-app'
dan gewoon gedownload worden vanuit de App Store.
Bovendien is er bewust gekozen om de prijzen voor
het gebruik van deze baanbrekende technologie laag
te houden. “Deze technologie komt in de eerste plaats
de patiënt ten goede; we willen er dan ook voor zorgen
dat iedereen onze innovatie kan gebruiken, ongeacht of

1

Registratie op AA website

2

Getekende MRI aanvraag

men tien of honderden fillers per maand injecteert” zegt
Prof. Hendrickx hierover. De lanceerprijs ligt dan ook op
249 of 399 euro per maand, afhankelijk van het aantal
nieuwe MRI’s per maand.
Tijdens de intake consultatie wordt een MRI voorschrift
aangemaakt, dat specifiek is voor de patiënt, gevolgd
foor een kort filmpje van het gezicht van de patiënt.
Deze 20 seconden-durende video, waarbij de cliënt
het hoofd van links naar rechts draait, is nodig om het
gevormde AR-beeld te kunnen testen. Het “3D-masker”
moet immers perfect op het aangezicht van de cliënt
aanpassen. (Afb 3)

FACE3D
De applicatie bevat een bovendien een geïntegreerde
3D aangezichtsscan, die gebruikt kan worden als driedimensionale cliëntendossier, genaamd Face3D. (Afb 4)
Op dit 3D-model kan de arts dan dan zeer precies aanduiden welke hoeveelheid van een bepaald product is
ingespoten op een specifieke plaats en welke diepte.
Na de behandeling kan een nieuwe 3D scan gemaakt
worden en kunnen beide modellen vergeleken worden.
Wie enkel gebruik wil maken van Face3D, zonder
ARtery3D, kan dit al voor 99 euro per maand per
100 cliënten. >

3

Maak filmpje van het gezicht

4

Maak 3D-opname van het gezicht

Afb 4 | 	Het hele proces verloopt erg eenvoudig en is makkelijk te integreren
in de dagelijkse praktijk van de cosmetisch arts KNMG
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Geef je schoonheid
en vertrouwen
een boost
LANLUMA, de nieuwe collageen
stimulator ﬁller voor het gezicht
en lichaam

LANLUMA is een medisch hulpmiddel geschikt om het volume van gebieden met depressies te vergroten,
in het bijzonder om huiddepressies te corrigeren. Dit medisch hulpmiddel klasse III draagt het CE1023keurmerk. LANLUMA V IFU 00557458-001, LANLUMA X IFU 00557460-001.

WWW.LANLUMA.COM
@SINCLAIRPHARMA_NL

MEER LOCATIES
Na de intake consultatie moet een afspraak gemaakt worden bij
het dichtstbijzijnde MRI-centrum dat dit onderzoek aanbiedt.
In Nederland biedt het MRI-centrum Amsterdam dit onderzoek
reeds aan, maar in de loop van de komende maanden wordt
dit mogelijk in Den Haag, Dordrecht, Drachten, Eindhoven,
Terneuzen en Maastricht. De prijs voor deze eenmalige MRI
schommelt rond 250 euro. Aangezien de bloedvatanatomie
van een individu geen noemenswaardige veranderingen
ondergaat met de tijd, is deze ene MRI goed om de
anatomie voor lange tijd te kennen.
Het gezicht van de patiënt wordt vlak voor de MRI
een tiental minuten opgewarmd voor een infrarood
lamp om zo de bloedstroom te bevorderen en hun
zichtbaarheid te optimaliseren. De resultaten van het
MRI-onderzoek worden via een beveiligde server, en
GDRP-proof naar Augmented Anatomy doorgestuurd.
Daar worden de beelden verwerkt tot een AR-beeld
dat meestal binnen 2 weken na de MRI klaarstaat in
de ARtery3D applicatie. Tijdens de volgende consultatie hoeft dus enkel de app geopend te worden,
de telefoon naar de patiënt gericht, en de individuele
arteriële anatomie is zichtbaar op de smartphone.
Een recente studie toont aan dat de arteriën op 0,3 mm
(SD +/- 0,66 mm) nauwkeurig worden weergegeven.

Afb 6 | In de nabije toekomst zal men de anatomie
kunnen visualiseren met behulp
van smartglasses.

SMART GLASSES
STUDIES
De enorme hoeveelheid aan anatomische data zal daarenboven anoniem verwerkt worden in grote anatomische studies. Waar de anatomie nu beschreven wordt
aan de hand van in het beste geval een paar tientallen
kadaverdissecties, geeft dit project de mogelijkheid om
de wet van de grote getallen toe te passen en zo de
anatomie veel nauwkeuriger te gaan beschrijven.
(Afb 5) Omdat iedereen moet kunnen profiteren van
deze nieuwe anatomische inzichten, zullen deze in
open access journals gepubliceerd worden.

De komende maanden zal ook informatie over de diepte
van de bloedvaten toegevoegd worden met behulp van
een kleurcode, die varieert van licht- naar donkerrood,
om de oppervlakkige tot dieper gelegen arteriën aan te
duiden. Om dit dieptegevoel helemaal te perfectioneren,
is Augmented Anatomy bezig de ARtery3D-technologie
op punt te stellen voor het gebruik van smart glasses
zoals de Hololens 2. Zo heeft de behandelaar beide
handen vrij tijdens een ingreep, en wordt de anatomie
met echt dieptezicht weergegeven op het aangezicht.
(Afb 6)
Het gigantische potentieel van AR in de medische wereld
triggert om ook andere structuren zoals venen, zenuwen
of vetcompartimenten te visualiseren; de volgende innovaties zijn reeds onderweg. ∞

Klaar om van start te gaan met ARtery3D?
Check augmented-anatomy.com
of contacteer AA via:
contact@augmented-anatomy.com

Afb 5 | De anatomische variatie in arteriële anatomie is enorm
en wijkt sterk af van wat er in tekstboeken staat
MEI 2021
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DOMEINGROEP CHIRURGIE
Door drs. Robert Boonen, cosmetisch arts KNMG, voorzitter Domeingroep chirurgie NVCG

VAN BARBIER-CHIRURGIJN
TOT PROFIEL SPECIALISME
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SAMENVATTING
Cosmetische geneeskunde is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij en heeft zich
vanuit een taboe in het vorig millennium de laatste jaren verder ontwikkeld tot een volwaardig
(snijdend) vak welke de media niet schuwt. Het vakgebied is sinds 1 juli 2019 erkend als Profiel
Specialisme KNMG. Om meer inzicht te krijgen welke chirurgische ingrepen de cosmetisch arts
KNMG en toehoorders A en B uitvoeren, heeft de Domeingroep chirurgie van de NVCG een enquête
uitgevoerd onder hun leden. Van de 94 respondenten voeren 39 leden chirurgische ingrepen uit
en ambiëren 41 leden hun chirurgische kennis en kunde te willen vergroten waarbij het merendeel
aangeeft ooglidcorrecties en/of liposuctie en lipofilling toe te willen voegen aan hun therapeutisch
arsenaal. Uit deze enquête kan geconcludeerd worden dat bij een groot deel van de leden van
de NVCG de cosmetische chirurgie een vast onderdeel vormt van de dagelijkse werkzaamheden
en dat men deze, waar mogelijk, wil uitbreiden.
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AANLEIDING ENQUÊTE
NVCG-DOMEINGROEP CHIRURGIE

IN DEN BEGINNE
Schoonheidsbehandelingen zijn van alle tijden. In de 16e eeuw
behandelde de barbier-chirurgijn gezichtsverwondingen in een
cultuur waarbij een beschadigd gezicht werd gezien als een
misvormd innerlijk. Cosmetische ingrepen beperkten zich in
die tijd tot ernstig stigmatiserende misvormingen, zoals het
verlies van een neus, door bijvoorbeeld een trauma of door
epidemische syfilis. Tijdens het einde van het vorige millennium
werd collageen van runderen gebruikt voor rimpel opvulling.
Nadat het Canadese artsen echtpaar Carruthers (oogarts
en dermatoloog) in 1988 botulinetoxine voor de behandeling
van blefarospasmen gebruikte en dit een eeuw later tevens
aangezichtsrimpels bleek te verminderen, kwam de cosmetische geneeskunde in een ware vogelvlucht.1
Gynaecoloog Georgio Fisher bedacht in 1974 dat je vetweefsel niet alleen kon wegsnijden, maar ook weg kon
zuigen door een buis met een stevige onderdruk onder
de huid te schuiven.3
Nadat dermatoloog Jeffrey Klein de lokale anesthesie
revolutioneerde door grote huidoppervlakten te verdoven,
konden vervolgens ook invasieve chirurgische ingrepen
buiten het ziekenhuis plaatsvinden.2
De cosmetische geneeskunde ontwikkelde zich vervolgens
tot een gedegen vak en is de laatste 20 jaar uitgegroeid tot
een volwaardig specialisme. De tijd dat eind vorige eeuw
de cosmetisch arts alleen rimpels behandelde door middel
van injecties, is inmiddels ruimschoots achterhaald.

VANDAAG
De cosmetische geneeskunde beschikt heden ten dage over
een uitgebreid behandelingspallet. Naast de traditionele botox
en fillers wordt er diagnostiek gedaan waarbij onder andere
gebruik gemaakt wordt van echo-apparatuur en huidanalyse.
De uiteenlopende behandelingsopties bevatten daarbij
energy based devices en chirurgische technieken waarbij
het vak zich ondertussen steeds verder ontwikkeld heeft.
Cosmetische congressen behoorden, pre Covid-19, inmiddels
tot de drukstbezochte congressen ter wereld, waarbij een
deelnemersaantal van meer dan 10000 geen uitzondering
was. Een kleine greep uit de gegeven voordrachten leidt al
snel tot bewustwording van de bijna onuitputtelijke hoeveelheid behandelingen van injectables, lasers, EBD’s, mesotherapie, cosmeceuticals, peelings, microneedling en de
diverse chirurgische verrichtingen. Daarnaast wordt er weten
schap bedreven en de eerste cosmetisch artsen KNMG
zijn inmiddels gepromoveerd.
Hiermee groeit de cosmetische geneeskunde langzamerhand
naar volwassenheid en is niet meer weg te denken binnen
de gezondheidszorg in Nederland.

In juli 2019 is de cosmetische geneeskunde erkend
tot Profiel Specialisme welke zich richt op de diagnostiek, behandeling en nazorg van de niet zieke
(verouderde) huid en onderliggende structuren.
De cosmetische geneeskunde beperkt zich daarbij
tot de niet invasieve en minimaal invasieve ingrepen.
Bij minimaal invasieve ingrepen worden ingrepen
bedoeld die het te behandelen gebied van het lichaam
met minimale wondgrootte ten hoogste tot het periost
binnendringen. Oftewel: de cosmetisch arts beperkt
zijn of haar ingrepen hierbij tot oppervlaktechirurgie,
van de dermis tot het periost, waarbij de meeste
operaties worden uitgevoerd onder lokale anesthesie.
Bovenstaande is nader omschreven in het landelijk
opleidingsplan en in het besluit van 10 april 2019,
houdende de erkenning alsmede de opleidings- en
erkenningseisen voor het profiel cosmetische ge
neeskunde.4-6
Om meer inzicht te krijgen in dit chirurgisch behandelingspallet heeft de Domeingroep chirurgie
van de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische
Geneeskunde (NVCG) een enquête uitgevoerd.
Hierbij is onze leden gevraagd welke chirurgische
verrichtingen een plaats hebben verworven binnen
zijn of haar praktijk.

METHODE
Er werd een digitale enquête samengesteld welke
vervolgens aan alle NVCG leden, via een link, per mail
werd toegestuurd.
De enquête bestond uit 17 vragen, waarvan 16 kwantitatieve en 1 kwalitatieve vraag. De kwalitatieve vraag
werd gescoord op overeenkomsten, zodat ook deze
vraag als kwantitatieve vraag verwerkt kon worden in
de analyse. De kwantitatieve vragen die niet gestruc
tureerd waren kregen een rangschikking en een code
zodat deze alsnog gestructureerd werden. De vragen
werden daarna grafisch in een ‘pie’- of staafdiagram
visueel weergegeven.

RESULTATEN EN BESPREKING
Uit de digitale enquête die in januari 2021 naar de
leden van de NVCG is gestuurd kwamen 94 respondenten waarvan er 39 aangaven chirurgische be
handelingen uit te voeren. De overige 55 (57%)
voeren vooralsnog geen chirurgische verrichtingen
uit (vraag 2). Echter, 41 leden (44%) gaven aan om
naast injectables dit wel te ambiëren in de toekomst
en hun kennis en kunde te willen uitbreiden (vraag 17a).
De voorkeur gaat hierbij vooral uit naar correcties
van de oogleden (32%), liposcuties (13%) en
lipofillings (11%), (zie vraag 17b).
De resultaten van de enquête zijn op de volgende
pagina’s weergegeven.
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18 VRAGEN:
1

2

Wat is uw functie?
FUNCTIE & AANTAL RESPONDENTEN

3

UITVOEREN VAN CHIRURGISCHE BEHANDELINGEN

Opereert u onder algehele narcose?

4

BEHANDELINGEN MET ALGHELE NARCOSE

5

Hoeveel uur per week opereert u?

6

BEHANDELINGEN MET DRAADLIFTEN

Cg MAGAZINE

Hoeveel chirurgische verrichtingen per jaar?
AANTAL CHIRURGISCHE VERRICHTINGEN PER JAAR

Voert u behandelingen uit met draadliften?

68

Opereert u onder lokale anesthesie?
BEHANDELINGEN MET LOKALE ANESTHESIE

AANTAL OPERATIE-UREN PER WEEK

7

Voert u chirurgische behandelingen uit?

8

Behandeld u cosmetisch storende spataderen?
BEHANDELINGEN COSMETISCH STORENDE SPATADEREN

MEI 2021

>

A True
Reflection
of Aesthetic
Refinement
Gebruikmakend van de kracht van ‘s
werelds eerste OxiFreeTM-technologie,
biedt deze innovatieve HA filler een
exclusieve combinatie van ongeëvenaarde
projectiekracht en opperste soepelheid.
Ontdek het gamma van 4 varianten met
lidocaine ontworpen voor getalenteerde
professionals om hun injectietalent te
verfijnen met precisie en zorg.

Maili.com
CE-markering CE2797. MaiLi-medische hulpmiddelen zijn bedoeld voor het corrigeren van rimpels of plooien in het gezicht,
voor het definiëren of verhogen van het volume van de lippen en voor het herstellen of verhogen van het gezichtsvolume.
MaiLi is ook geïndiceerd voor de behandeling van littekens en volume verloren door hiv-geassocieerde lipoatrofie.
Bij elke MaiLi-variant wordt produktinformatie meegeleverd. MA-PA-032021-Rev A.

MaiLi ap 210x297 NL.indd 1

23/04/2021 17:10

9

Voert u bovenste ooglidcorrecties uit?

10

BEHANDELINGEN BOVENSTE OOGLIDCORRECTIES

11

BEHANDELINGEN ONDERSTE OOGLIDCORRECTIES

12

Voert u littekencorrecties uit?
BEHANDELINGEN LITTEKENCORRECTIES

13

Voert u beperkte genitale ingrepen uit?

Voert u lipofilling uit onder tumescente anesthesie?
LIPOFILLING ONDER TUMESCENTE ANESTHESIE
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Voert u haartransplantaties (FUE en FUT) uit?
BEHANDELINGEN HAARTRANSPLANTATIES

14

BEHANDELINGEN BEPERKTE GENITALE CHIRURGIE

15

Voert u onderste ooglidcorrecties uit?

MEI 2021

Voert u liposuctie onder tumescente narcose uit?
LIPOSUCTIE ONDER TUMESCENTE ANESTHESIE

16

Voert u nog andere cosmetische operaties uit?
ANDERE CHIR. VERRICHTINGEN, ZOALS Z-PLASTIEKEN

17b Welke verrichtingen wilt u toevoegen aan uw therapeutisch arsenaal?
BEHANDELING DIE MEN EVENTUEEL WIL UITVOEREN (N=94)

17a Wilt u ook andere behandelingen gaan uitvoeren?
WIL EVENTUEEL OOK ANDERE BEHANDELINGEN GAAN UITVOEREN

CONCLUSIE
Uit deze enquête kan geconcludeerd worden dat
de cosmetische chirurgie een belangrijk onderdeel
vormt van de werkzaamheden van de cosmetisch
arts. Bij een significant deel van de leden van de
NVCG behoren deze ingrepen tot de dagelijkse praktijk en worden ook grotere chirugische ingrepen
zoals liposucties en lipofillings uitgevoerd.
Van de respondenten geeft 56% aan hun huidige
behandelpallet niet verder te willen uitbreiden.
Daarnaast geeft 44% van de respondenten aan
hun praktijk te willen uitbreiden met additionele
chirurgische ingrepen. Deze cosmetisch arts zal zich
dan ook verder moeten scholen en bijscholen in deze
chirurgische verrichtingen. Dit is geheel in lijn met
de opdracht die het zorginstituut heeft gegeven aan
de stuurgroep cosmetische zorg. Deze stuurgroep
moet daarbij het voortouw nemen in het versterken
van het lerend vermogen en het formuleren van de
bekwaamheidseisen; ‘om te waarborgen dat iedere
cliënt, overal in Nederland, veilige en kwalitatief
goede cosmetische zorg krijgt’. (Het Kwaliteitskader
Cosmetische Zorg is op 12 november 2019 opgenomen in het Register).5
Samenwerken met de verschillende disciplines, die
zich op het raakvlak van de cosmetische chirurgie
bevinden, is hierbij het uitgangspunt en ook het
streven van de NVCG. Samenwerking en uitwisseling
van kennis moet een vanzelfsprekendheid zijn in

de dagelijkse praktijk van profiel artsen, medisch
specialisten en andere belanghebbenden die in dit
deelgebied van de gezondheidszorg werkaam zijn.
Het uitbreiden, opbouwen en delen van kennis maakt
dat zorg veiliger wordt en van betere kwaliteit, mede
ten behoeve van uitmuntende zorg voor patiënt
of cliënt. ∞

BRONNEN
1 carrutherscosmetic.com/
2 liposuction101.com/
3 www.giorgiofischer.it/english/orthostatic_liposcupture.htm
4 Landelijk opleidingsplan cosmetische geneeskunde.
5 Kwaliteitskader cosmetische geneeskunde.
6 CGS Besluit van 10 april 2019 houdende de erkenning als profiel

alsmede de opleidings- en erkenningseisen voor het profiel
cosmetische geneeskunde.
6a 	Dit Besluit is gepubliceerd in Medisch Contact van 18 april 2019,
nr. 16-17 en treedt in werking op 1 juli 2019.
6b 	Dit Besluit is gewijzigd bij het besluit van 13 maart 2019 houdende de algemene eisen voor de opleiding, registratie en
	herregistratie voor de geneeskundig specialist en voor de
erkenning van opleiders, opleidingsinstellingen en opleidingsinstituten waarvan op 24 december 2019, nr. 70045,
mededeling is gedaan in de Staatscourant. Dit besluit treedt
in werking op 1 januari 2020.
6c 	Dit Besluit is gewijzigd bij besluit van 11 december 2019 houdende de wijziging van diverse profielbesluiten van het CGS
waarvan mededeling is gedaan in Medisch Contact van
	16 januari 2020, nr. 03. Dit besluit treedt met terugwerkende
kracht in werking op 1 januari 2020.
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BY TRUSCULPT

Remove Fat »
Rebuild Muscle »
Renew Skin »
truBody is a complete non-surgical body
sculpting solution to remove fat, rebuild muscle,
and renew skin. Combining two market-leading
technologies - truSculpt iD and truSculpt
flex - truBody works by increasing muscle
mass (average +30%1) and metabolism while
permanently destroying subcutaneous fat
(average 24%2).

Treat ALL body/skin types and all fitness
levels with no BMI restriction

Increase muscle mass while permanently
destroying fat cells (FDA-Cleared)

Treat the most common body concerns
with a 360• body contouring solution

~24% Fat Reduction2 +30% Muscle Mass1

Before

After 5x treatments (1x iD & 4x flex)

Learn how truBody® can help
01183 272 640 | info.uk@cutera.com | cutera.co.uk
1. The Process of Muscle Hypertrophy, Robin Nye, RN, BSN; Alysa Hoffmeister, 2. Amy Taub, MD ASDS 2017 Poster Presentation. BS ©2020 Cutera, Inc. All rights reserved. Model; Not actual patient. AP002774 rA

maximise your clinics revenue at
cutera.co.uk/truBody

BEHANDELING
Door drs. Magali van der Made, AIOS cosmetische geneeskunde en
dr. Thanya Tha-In, Chirurg en Cosmetisch arts KNMG

EXCISIE VAN BUCCAAL VET
Buccaal vet excisie (hierna ook wel BFE, buccal fat excision) is een behandeling
die steeds meer wordt toegepast binnen de esthetische geneeskunde. Het doel is vaak
WAT
IS EEN LED?
‘face-slimming’,
sculpting van de lower face en het verminderen van een bol gelaat.
Ook wel; het creëren van de ’inverted triangle of youth’.
In dit artikel zal naast achtergrond informatie een overzicht worden gegeven van
de tot nu toe beschreven literatuur, met name gericht op cliënt tevredenheid en
mogelijke complicaties. Bij Skin+Surgery wordt de bichectomie sinds 2017 uitgevoerd.
Dit artikel geeft een overzicht weer van de uitgevoerde verrichtingen en resultaten.

Behandeling buccaal-vet
FOTO'S: SKIN + SURGERY

Achtergrondinformatie

Het buccale vet (ook wel buccal fat pad, BFP)
is een ronde, biconvexe vet structuur. Het is
gelokaliseerd in het middelste derde deel van
de wang en samengesteld uit 3 lobules. Het staat
in nauw contact met het masticatorisch systeem,
de nervus facialis en de parotis klier.2
De lower face wordt anatomisch gevormd door
4 structuren; het buccale vet, de masseter de
mandibula en subcutaan vet.2 De BFP heeft hier
dus een grote rol in en patiënten met excessief
buccaal vet klagen dan ook vaak over een rond
gelaat, volle wangen of een ‘baby face’.2
Gedacht wordt dat deze met name van belang is
bij zuigelingen, waarbij de BFP een rol heeft bij de
zuigreflex. Met toename van de leeftijd treedt een
afname van het volume van het buccale vet op.
De BFP heeft daarnaast een rol bij verschillende
medische indicaties, met name binnen de KNO,
kaak- en aangezichts chirurgie.

VOOR

NA

Het volume van de BFP is vaak niet symmetrisch.
De grootte varieert, is dynamisch en neemt toe
in de leeftijd van 10-20 jaar. Hierna neemt het
volume af gedurende 30 jaar.1,3 >
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Buccaal vet na excisie linker- en rechterwang
Duidelijk is te zien dat het vet gelobd is en een andere structuur heeft dan subcutaan vet
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Literatuuronderzoek
Middels een opgestelde PICO werd
een literatuur search verricht.

PICO
Wat is de tevredenheid van patiënten na
esthetische buccaal vet excisie:

P
•

Patiënten met (teveel) volume lower face

•I

Buccal fat pad excisie

C
•

Geen andere behandeling/filler behandeling

O
•

Tevredenheid/complicaties

PROCEDURE
Er werd met behulp van Pubmed gezocht
naar literatuur over het onderwep 'buccal fat'.
Zoektermen waren: Buccal fat pad AND excision
OR removal AND aesthetics.
Hieruit volgden 7219 resultaten.
	Artikelen ouder dan het jaar 2000 werden
geëxcludeerd.
Na scanning van de titels bleven er
7 artikelen over.
Na scanning van de abstracts bleven er
	3 bruikbare artikelen over welke nader
bestudeerd zijn. Te weten:
1	Martin Benjamin, MD Tichard G. Reish,
MD, FACS. Buccal Fat Pad Excision:
Proceed with Caution. Plast Reconstr Surg
Glob Open 2018;6:e1970;doi:10.1097/
GOX.0000000000001970;Published online
16 october 2018 LOE 1
2	Lucas-Borin Moura, Jose-Rodolfo Spin et.al.
Buccal fat pad removal to improve facial
aesthetics: an established technique? Med Oral
Patol Oral Cir Bucal. 2018 Jul 1;23 (4):e478-84
LOE 1
3	Billur Sezgin, MD; Sedat Tatar, MD; et.al.
	The excision of the Buccal Fat Pad for Cheek
Refinement: Volumetric Considerations.
Aesthetic Surgery Journal 2019,
Vol 39(6) 585-592 LOE 4
LOE: Level of evidence

ARTIKEL 1
Dit artikel betreft een literatuur research uit 2017.
Het vermeldt dat lange termijn follow up van
patiënten met BFE ontbreekt. Er bleken slechts
2 studies te zijn gepubliceerd met een case serie
van meer dan 5 patiënten. In totaal werden er
53 patiënten beschreven bij wie de ingreep was
verricht.
Een studie keek naar de combinatie van BFE
en liposuctie van subcutaan vet wang en nek.
Hierin werd een grote patiënt tevredenheid
beschreven, zowel direct als na 1 jaar. Er volgden
betere resultaten uit gecombineerde dan losse
ingrepen).
Een andere studie beschreef BFE gecombineerd
met vooraf geïnjecteerde hydroxyapatiet granules
om zo prominentie van het midface gebied te
bewerkstelligen.
Geconcludeerd wordt dat de procedure van BFE
meermaals is beschreven echter follow up (ten
aanzien van subcutaan vet verlies bij het ouder
worden en late secundaire ‘deformiteiten’) zijn
niet gepubliceerd in de literatuur. Er is een grote
variabiliteit beschreven in de anatomie van de
buccale takken van de n. facialis, ook ten aanzien
van de locatie ten opzichte van de parotis.
Beschreven wordt dat de ervaring en kennis van de
operateur ten aanzien van valkuilen en anatomische
variatie van het grootste belang is. Ook is lange
termijn follow up van patiënt tevredenheid en
postoperatieve complicaties gewenst.

ARTIKEL 2
Dit artikel betreft een systematische literatuur
review. Hierbij werd onder andere gekeken naar
twee verschillende chirurgische technieken;
de intra-orale incisie en de facial approach
(rhytidectomie; hierbij grotere kans op buccale en
zygomatische zenuw schade). Er wordt beschreven
dat de intra-orale benadering de veiligste methode
lijkt, hierbij dient de relatie met de parotis in acht
genomen te worden. (Zowel de incisie op ‘bijtniveau’
alswel de incisie ter hoogte van de maxillaire
gingivicobuccale sulcus.) Onderzoek naar de
beste techniek ontbreekt. >
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Buccaal vet excisie in Nederland
Enkele studies beschreven leeftijd waarop de ingreep
werd uitgevoerd (18-60 jaar) waarbij de gemiddelde
leeftijd 30 jaar was. Ten aanzien van het geslacht was
de man-vrouw ratio 1:3. Slechts van 34 patiënten
werd een lange termijn follow up van 6 maanden
beschreven.
Ten aanzien van complicaties werd ernstige
hemorrhagie, facialis schade, asymmetrie en trismus
gerapporteerd. Nadere analyse van enkele case
series beschreef dat bij 71 patiënten 8,45% kleine
complicaties werden beschreven. Parotis letsel en
facialis schade werd niet beschreven. Ook dit artikel
beschrijft dat lange termijn resultaten ontbreken.
Het artikel pleit ervoor dat er gerandomiseerde
studies opgezet dienen te worden om verschillende
operatietechnieken te vergelijken, lange termijneffecten te bekijken ten aanzien van facial aging
en complicatie getallen en typen bekeken
moeten worden.
Concluderend wordt wel beschreven dat er gewenste resultaten worden beschreven ten aanzien
van facial aesthetics na BFP removal.

ARTIKEL 3
Hierbij is gekeken naar het volume van de BFP
(zowel pre- als postoperatief) alsmede naar de
hoeveelheid buccaal vet welke veilig verwijderd kan
worden. Een correcte patiënt selectie wordt door
de auteurs zeer belangrijk geacht.
Beeldvorming vooraf aan de ingreep werd van
belang geacht voor de chirurg om zich op de
hoogte te stellen van het volume en de locatie
van de BFP alsmede het vaststellen van de
indicatiestelling en oorzaak van volle wangen bij
twijfel over de oorzaak hiervan. Middels echografie
werd de BFP gemeten zowel pre- als postoperatief.
Hieruit bleek dat het bij de procedure van het verwijderen van de BFP eigenlijk altijd om een partiele
BFP-verwijdering gaat, te weten de buccale extensie.
De patiënt tevredenheid werd ook gemeten waarbij
alle 13 patiënten een hoge tevredenheid melden
na 6 maanden, echter werd als discussiepunt de
hoge bias beschreven, want de ingreep werd vaak
in combinatie met andere ingrepen uitgevoerd.
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Buccaal vet excisie is een gespecialiseerde ingreep
die sinds 2017 wordt uitgevoerd bij Skin+Surgery
door dr Tha-In.
	Er werd een retrospectief database onderzoek
uitgevoerd waarbij werd gekeken naar de
uitgevoerde ingrepen van 2017-2020.
	Er werden verscheidene parameters bekeken te
weten; leeftijd, geslacht, etniciteit, enkel orale
BFE vs orale BFE gecombineerd met een facelift,
complicaties, tevredenheid bij nacontrole,
voor- en na-foto’s en 3D-foto’s.

RESULTATEN
De BFP-excisie vond in totaal 79 keer plaats.
8,8% van de ingrepen werd bij mannen uitgevoerd
versus 91,2 bij vrouwen.
De ingreep werd het meest uitgevoerd tussen
de leeftijd van 26 en 32 jaar. Bij 11% werd de BFP
verwijderd icm een facelift, 89% van de cliënten
kreeg enkel een bfp excisie via orale incisie.
COMPLICATIES
Er traden geen ernstige complicaties op. Bij twee
ingrepen kon het buccaal vet (wegens verklevingen)
niet verwijderd worden.
CLIENT TEVREDENHEID NA 3-4 WEKEN
(NACONTROLE)
Ten aanzien van de follow up werd gekeken naar
de cliënt tevredenheid bij de nacontrole na 3-4
weken. De behandelaar ervaarde een hoge cliënt
tevredenheid bij geopereerde patiënten. De meesten
ervaarden de behandeling als weinig belastend en
waren snel hersteld. Helaas kan de postoperatieve
uitkomst niet gekwantificeerd worden op basis
van beschikbare data. Nader onderzoek is hiervoor
noodzakelijk.

Conclusie
BFE is een effectieve techniek voor definiëring van
gelaatscontouren en kan gezien worden als een
esthetische behandeling. Echter; goede anatomische
kennis, herkenning van buccaal vet hypertrofie en
adequate chirurgische expertise is van belang bij
het uitvoeren van deze ingreep. De ingreep kent
een hoge patiënttevredenheidsfactor en een laag
percentage aan complicaties. Om buccaal vet excisie
te implementeren in de cosmetische geneeskunde
is aanvullend onderzoek naar de lange termijn
resultaten noodzakelijk.

De eye-opener
voor een stralende blik
Een behandeling van de midface met Belotero® Balance en Belotero® Volume

www.merzaesthetics.nl
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VERENIGING

De sponsoren van de NVCG zijn als partner van groot belang voor de vereniging.
Zij maken het mogelijk u steeds weer goed te informeren. Vaak zijn zij niet eens
zichtbaar en werken zij op de achtergrond mee om het werk van de vereniging
mogelijk te maken. Denk hierbij aan de workshops, onze congressen en
vergaderingen. Door Corona missen zij nu alle gangbare podia om zich aan u
voor te stellen en om aan de promotie van hun producten te werken. In deze en
de komende twee Cg-uitgaven krijgen de sponsoren hier in willekeurige volgorde
de mogelijkheid hun bedrijf en de activiteiten bij u voor het voetlicht te brengen.
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Entercare

2

BlooMEDical

3

IBSA

4

Endymed (jc-imp)

5

Sinclair

6

Allergan Aesthetics

Entercare BV is distributeur van medische en cosmetische producten ten behoeve van de
disciplines Esthetiek, Gynaecologie en KNO. Onze missie is het bieden van innovatieve producten
ter verbetering van resultaat, patiëntenzorg en kwaliteit van leven. Zo introduceerde Entercare

1

eind jaren negentig de filler Restylane in Nederland. Inmiddels leveren wij al bijna 15 jaar de
Zwitserse filler: TEOSYAL. Het productgamma is later uitgebreid met OBAGI MEDICAL uit Californië
en recent lanceerden wij het eerste FDA goedgekeurde microneedling device ter wereld, de SkinPen!
Het organiseren van workshops, het bieden van klinische assistentie en marketingondersteuning
vormt een wezenlijk onderdeel van onze service.

www.entercare.nl
+31 (0)348 46 25 40

Met meer dan 30 jaar aan klinisch onderzoek en bewezen effectiviteit staat Obagi® Medical Products voor
bereik van het gewenste resultaat in slechts enkele
weken zónder huidirritaties. Met Obagi® Medical bereikt men een complete huidtransformatie. Het assortiment van Obagi Medical is geschikt voor alle huidtypen. Indicaties als fijne lijntjes en rimpels, huidslapte,
zonschade, pigmentvlekken, melasma, grove huidstructuur, rosacea en acné, worden effectief behandeld met Obagi Medical. ∞

3461 HE Linschoten

SkinPen is het eerste FDA goedgekeurde microneedling systeem ter wereld en heeft het medisch CE keurmerk, klasse 2a. Met de komst van de EMDR per
26 mei 2021 is dit van essentieel belang.

Obagi Medical

Laan van Overvliet 7

SkinPen

Naast de hoogwaardige kwaliteit van de SkinPen onderscheidt dit systeem zich tevens van andere systemen doordat de behandeldiepte op de naaldcartridge
wordt ingesteld in plaats van op het device zelf.
Nog nooit was ‘skin remodeling’ zo precies, veilig en
compleet!

Entercare BV

TEOSYAL kenmerkt zich onder andere door het meest
uitgebreide en veelzijdige assortiment. TEOSYAL heeft
twee verschillende productlijnen: de PureSense range en de RHA range. De vertrouwde PureSense range
heeft fillers voor vrijwel alle indicaties. TEOSYAL
Redensity II is hét paradepaardje uit deze range. Dit is
namelijk de enige filler die specifiek is ontwikkeld voor
de behandeling van de traangootjes. De filler heeft enkele unieke eigenschappen en is daardoor ongekend
populair.
De TEOSYAL RHA range is de laatste ontwikkeling van
Teoxane. Een filler die 50% minder BDDE bevat dan de
meeste andere fillers. RHA staat voor Resilient Hyaluronic Acid (veerkrachtig hyaluronzuur). De eerste filler
die rekening houdt met de mimiek van het gezicht.
Eén van de uitgangspunten voor deze revolutionaire
ontwikkeling is de wens van de consument. Een natuurlijk resultaat is voor 98% van hen immers fundamenteel.

info@entercare.nl

TEOXANE
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WWW.ALMAHYBRID.NL

BlooMEDical Benelux BV introduceerde de Alma Hybrid™ afgelopen najaar op de Benelux markt.

2

Kliniek aan de Maas is de eerste kliniek in Nederland die met deze revolutionaire laser
is gaan werken. In de afgelopen maanden hebben zij verschillende patiënten met
deze laser behandeld en de resultaten zijn verbluffend te noemen.

Huidtherapeut Alaine Coenen vertelt:
“Effectieve huidverjonging en -verstrakkingsprocedures zonder downtime is de behoefte van steeds meer
cliënten. De Hybrid™ biedt de mogelijkheid om de
verhouding tussen de CO2 en 1570nm laser af te
stemmen om een optimaal ablatieniveau te creëren,
gecombineerd met een niet-ablatief thermisch effect
aan het omliggende weefsel. We merken een snellere hersteltijd dan bij andere ablatieve CO2-lasers.
Daarnaast biedt de laser volledig ablatieve, fractioneel-ablatieve en chirurgische modi.
De Hybrid™ is werkelijk tot alles in staat. Door de flexibiliteit van de verhoudingen kan aan iedere huidbehoefte worden voldaan. Dankzij de Erbium Glass laser,
de sterkste op de markt (15 Watt), kan er non-invasief
gewerkt worden met minimale reactietijd met toch
zeer krachtige resultaten. Daarnaast kunnen, door de
combinatie met de CO2-laser, diepe acnélittekens,
striae, rimpels en andere oneffenheden invasief behandeld worden met 50% minder bijwerkingen dan
een traditionele laserbehandeling.
Nog niet eerder bestond er een laserapparaat waarbij je de focus tijdens de behandeling kunt verleggen
van huidverstrakking naar rejuvenation. De verwachte
bijwerkingen na een behandeling zijn roodheid, zwelling en minuscule korstvorming. Deze kunnen binnen
slechts vier dagen genezen. We zien in de kliniek
al verbluffende resultaten na slechts één behandeling,
dit maakt de Hybrid™ voor ons de ultieme tool voor
huidverjonging en littekenbehandeling.”

A
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Ervaring van een cliënt:
“Met het ouder worden merk ik dat mijn huidkwaliteit achteruit gaat, met steeds meer verslapping tot
gevolg. Mij werd de behandeling met Alma Hybrid™
aangeraden. Ik heb zowel mijn gezicht als mijn hals laten behandelen. De pijn viel voor mij erg mee. Ik merk
een duidelijke verstrakking van mijn hals en kaaklijn.
Ik zie ook dat het hele behandelde gebied een stuk
verbeterd is. Mijn omgeving valt het ook op! Ik ben na
deze eerste behandeling al erg tevreden! De huidtherapeut vertelde me dat de verbetering nog minimaal
drie maanden doorwerkt, maar adviseerde mij nog
een tweede behandeling te ondergaan.” ∞
A EN B: 4 WEKEN NA 1 BEHANDELING

B

BlooMEDical Benelux BV

Neerloopweg 5A 1

4814 RS Breda

Telefoon: +31-(0)76 524 5353

info@bloomedical.com

www.bloomedical.com

Wij delen graag hun ervaring met u.

MEI 2021
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ULTRAPUUR HYALURONZUUR ALS BASIS. De IBSA GROUP is in 1945 opgericht door
een groep Zwitserse biologen en produceert en distribueert in 80 verschillende landen een

3

breed scala aan farmaceutische producten. Deze ervaring en kennis heeft gezorgd voor
de ontwikkeling van een esthetische productlijn onder de naam, IBSA Derma.

Herstel van de kwaliteit van de huid
Om ieder individu op de juiste manier te kunnen behandelen en daarmee recht te doen aan zijn of haar
wensen, is het belangrijk om meerdere producten
en behandeltechnieken te hebben. IBSA Derma biedt
daarom een breed assortiment van kwalitatief hoogwaardige producten, met als doel het herstellen
van de verminderde aanmaak van hyaluronzuur én het
bestrijden van het verouderingsproces van de huid.

Viscoderm® bestaat uit diverse producten voor het
voorkomen, herstel en behoud van de huid, waarvan
Viscoderm® Hydrobooster het meest bekende product
is. Daarnaast bevat deze lijn een aantal verzorgende producten die ingezet worden na behandelingen.
Onze producten worden in meer dan 350 klinieken in
Nederland en België met veel enthousiasme ingezet.
Via ibsamia.com kunt u onze producten uitgebreid
ontdekken. Wij informeren u ook graag dus laat ons
weten wanneer we iets kunnen betekenen. ∞

We bieden de volgende drie productlijnen:

IBSA

Adres xxxxxxx

Profhilo® is een unieke bewerking van hyaluronzuur
bestaande uit 32 mg laag en 32 mg hoog moleculair
gewicht hyaluronzuur. Het product wordt een ‘gamechanger’ genoemd omdat het de mogelijkheid biedt
met een injectable aan huidverbetering te werken.

www.ibsaderma.nl

Een pluspunt van deze fillerlijn is het feit dat de weefselintegratie heel goed is. De stevigheid van de deze
fillerlijn wordt gecreëerd door het verhogen van het
moleculair gewicht en dus niet door de mate van
crosslinking. Dit zorgt er ook voor dat de zuiverheid
van Aliaxin fillers optimaal gewaarborgd wordt.

+31 6142 86602

Doordat IBSA de gehele cyclus van grondstof tot eindproduct in eigen handen heeft, zijn ze in staat om zeer
innovatieve producten te maken. De keuze voor een
specifiek moleculair gewicht van het hyaluronzuur
vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt. Hierdoor
zijn ze in staat om de zuiverheid van het hyaluronzuur zoveel mogelijk te waarborgen. Profhilo® is een
mooi voorbeeld waarbij de kracht van het moleculair
gewicht voor een unieke bewerking zorgt. Binnen de
fillerlijn Aliaxin® wordt hier ook uitgebreid gebruik van
gemaakt. In het najaar lanceren we Profhilo® Body, ook
weer een zeer mooie innovatie.

postcode plaats xxxxxxxxx

Innovatie en kwaliteit

info@ibsaderma.nl

IBSA onderscheidt zich in het feit dat het bedrijf zelf
hyaluronzuur produceert, van ruwe grondstof tot eindproduct. Het gepatenteerde ultrapure hyaluronzuur
is wereldwijd toonaangevend en wordt kwalitatief als
zeer hoogstaand gewaardeerd. Dit gepatenteerde
hyaluronzuur wordt als basis gebruikt in vele medisch
esthetische producten en vormt ook de basis van al
onze injectables.

Aliaxin® is een zeer complete fillerlijn bestaande uit
6 verschillende fillers, drie soft fillers en 3 volume fillers zodat voor elke indicatie het juiste product ingezet
kan worden.
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Niemand ontkomt eraan. Door intrinsieke en excentrieke factoren verandert onze huidstructuur in

4

de loop der tijd. De voornaamste oorzaak van rimpels en huidverslapping is de afname van de kwaliteit
en kwantiteit van collageenvezels in de dermis. EndyMed Pure 2.0 biedt een compleet assortiment aan
esthetische oplossingen met superieure resultaten voor zowel het gezicht als het lichaam. Door de dermis
tot 52-55 graden Celsius te verwarmen, vindt er een onmiddellijke verandering plaats in de structuur van
collageen en vervolgens wordt de fibroblast gestimuleerd tot proliferatie en synthese van nieuw collageen.

EndyMed Pure 2.0 is een veelzijdig portable device
en een uniek behandelplatform vanwege de gepatenteerde en klinisch gevalideerde 3DEEP™ technologie.
Deze superieure technologie omvat real-time metingen van de huidimpedantie, waardoor de meest optimale energie wordt geleverd aan het behandelgebied
door continue aanpassingen te maken op basis van de
weefselimpedantie van het huidige behandelgebied.
Met 6 verwisselbare behandelkoppen kan het device
gemakkelijk met uw praktijk meegroeien.
Het Intensif handstuk combineert 3DEEP™ RF met
Microneedling. De applicator bestaat uit scherpe
niet-geïsoleerde naalden en is bruikbaar voor ieder
gebied van het lichaam en gezicht. De ongeëvenaarde naalddiepte van 0,5 mm tot 3,5 mm en de unieke naalden zorgen voor een efficiënte toediening op
het behandelgebied. Dankzij de speciale Pulse Mode,
welke eenvoudig te bedienen is middels een voetpedaal, levert de Intensif een gelijkmatige, consistente
en gecontroleerde energiestroom af over de volledige
naaldlengte, wat resulteert in minimale tot geen bloeding. De RF-energie wordt zo op een veilige manier
diep in de dermis afgegeven en hierdoor vindt er optimale en pijnloze collageen remodelering plaats. Ook
vereist de Intensif minder passes per behandeling voor
kortere behandeltijden en een minimale pijnsensatie.

Frisselsteinstraat 8

5461 AD Veghel

+31 (0) 413 820 206

info@endymed.nl

www.endymed.nl

Compact & zeer patiëntvriendelijk
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EndyMed Pure 2.0 is de meest krachtige en gefocuste
RF-behandeling vandaag de dag en tevens de perfecte
oplossing voor het behandelen van actieve acne, acnelittekens, striae, diepe rimpels en het verbeteren van
de huidtextuur. Voor een significant resultaat heb je
slechts drie behandelingen nodig. Maak nu kennis met
de EndyMed Pure 2.0 in combinatie met de Intensif
voor een spectaculaire introductieprijs. Deze aanbieding includeert een tweede handstuk naar keuze en
twee doosjes Intensif tips zodat u direct kunt beginnen
met behandelen. ∞

VOOR- (A) EN NAFOTO (B)
NA 3 BEHANDELINGEN ENDYMED PURE 2.0 MET INTENSIF

B

Endymed

A

Spectaculaire aanbieding

MEI 2021

Sinclair Pharma is wereldwijd actief en richt zich sinds 2014 volledig op de esthetiek.
Sinclair Pharma heeft hoogwaardige collageen stimulatoren zoals Ellanse en Lanluma. Daarnaast
worden door diverse artsen ook de Silhouette soft lifting draden gebruikt. Sinds (2007) is ook de

5

HA filler Perfectha op de markt. Een HA filler met een perfecte prijs kwaliteit verhouding. Alle producten zijn op de markt gebracht met als doel en uitgangspunt een natuurlijk, langdurig resultaat te bereiken
via een minimale invasieve behandeling. Sinclair Pharma is zeer actief om het portfolio voor onze Aesthetische klanten uit te bouwen. Zo werd Lanluma in February op de markt gebracht en wordt er een nieuwe
innovatieve HA in mei geintroduceerd. Verdere productintroducties volgen in de tweede helft van 2021.

Lanluma V (face) & Lanluma X (body)

Hoe werkt Lanluma X billenboost?

Afgelopen maand hebben we een nieuwe poly-l-melkzuur filler gelanceerd, genaamd Lanluma. Lanluma, dat
verschillende voordelen heeft ten opzichte van andere
PLLA fillers in de markt. We hebben met Lanluma indicaties voor het gezicht (Lanluma V) en het lichaam
(Lanluma X). Een van de grote voordelen van deze PLLA
filler is dat het een korte bereidingstijd heeft. Dat betekent dat het product nooit meer lang op voorhand
klaargemaakt hoeft te worden.

Deze innovatieve, minimaal invasieve behandeling zet
diep in het weefsel een regenererende reactie in gang.
Het stimuleert collageen, voegt volume toe, verbetert
de textuur van de huid en remodelleert de billen voor
een mooier gevormd silhouet.
	
Zorgt voor een mooiere volle vorm bij platte of slappe billen.
	
Verbetert de strakheid en de textuur van de huid van de billen.
	
Kan helpen om cellulitis en kuiltjes te verminderen.
	
Verbetert de vorm en het volume van de billen,

Vollere billen geven meer zelfvertrouwen
Lanluma X verbetert de rondingen en contouren van
het lichaam. Het is zeer geschikt voor het krijgen van
volle en gladde billen.

ongeacht leeftijd of geslacht.

∞

Contact
Vanaf 2020 opereren we vanuit het eigen bedrijf en zijn
we rechtstreeks actief in de Nederlandse markt.
Claudia Verhoog is uw Aesthetic accountmanager. Voor
vragen omtrent de producten, opleidingen en trainingen
is Claudia is te bereiken via: cverhoog@sinclairpharma.com
of via: 0652373237.
Claudia heeft ervaring in de markt van de esthetiek en wordt
bijgestaan door Petra Buysse (Head of France and Benelux)
pbuysse@sinclairpharma.com
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www.sinclairpharma.com

Lanluma is een collageenstimulerende injecteerbare
filler, die zowel voor het gezicht als lichaam gebruikt
kan worden. Het maakt de huid gladder, corrigeert
fijne lijntjes en geeft volume. Deze innovatieve filler
remodelleert en verbetert door de natuurlijke collageenproductie te activeren. De resultaten zien er natuurlijk uit en voelen ook natuurlijk aan door de collageenrespons van het eigen lichaam.

ALLERGAN AESTHETICS, EEN ABBVIE ONDERNEMING EN ONZE NIEUWE MERKIDENTITEIT

6

Wat is het verhaal achter onze nieuwe huisstijl van het merk Allergan Aesthetics, an AbbVie company?
Allergan Aesthetics stimuleert innovatie van de esthetische geneeskunde. Gecentreerd in de
wetenschap en ondersteund door data gestuurd onderzoek, ontwikkelen wij een portfolio van
innovatieve producten en technologieën die onze branche voortdurend herdefiniëren en
onze klanten van dienst zijn.

Als onderdeel van AbbVie zijn we sterker dan ooit
tevoren en heeft Allergan Aesthetics een unieke
focus. Dit is een tijd waarin wij een nieuwe branding
introduceren, gericht op het versterken van vertrouwen
van onze klanten en de consument.
Wij geloven in de kracht van zelfvertrouwen “the power
of confidence”. Zelfvertrouwen om je eigen leven,
praktijk en uiterlijk vorm te geven. Ons streven naar
nieuwe mogelijkheden in de medische esthetiek is
sterker dan ooit en willen wij meer bieden dan alleen
wetenschap.
Om onze klanten meer te bieden dan alleen product,
biedt Allergan Aesthetics via een multidiscipair team
oplossingen die passen bij de vraag van onze klanten
en de bandbreedte binnen de regelgeving.

	
Het accountmanagementteam identificeert de professionele behoeften en biedt op maat gemaakte
oplossingen om bedrijfsdoelen van onze klanten te
bereiken.
	Allergan Medical Institute biedt professionele en
kwalitatieve opleiding om onze klanten te voorzien
van klinische kennis om hun praktische vaardigheden
continu te ontwikkelen.
	Medical Affairs geeft antwoord op de meer complexe medische vraagstukken die kunnen ontstaan
en bespreekt graag de laatste esthetische wetenschappelijke gegevens en inzichten.
	Ons marketing team biedt een verscheidenheid aan
on- en offline bronnen om de marketing activiteiten
van Allergan Aesthetics-merken in de kliniek van
onze klanten te ondersteunen.
Voor vragen, interesse in een samenwerking of het
werken met onze producten, neem contact met ons
op via onze accountmanagers of via: infonederland@
allergan.com. Wij staan altijd voor u klaar.
Hartelijke groet,
Meike Kerstens, General Manager Benelux
Allergan Aesthetics

LinkedIn - Aesthetic Professionals Allergan

4811 HL Breda
Allergan BV

Keizerstraat 13

Allergan Aesthetics heeft voor u een LinkedIn groep
gestart, Aesthetic Professionals Allergan. Dit is een
besloten LinkedIn-groep uitsluitend voor en door
esthetisch artsen. Deze groep heeft als doel om u aan
elkaar te verbinden. Wij nodigen u uit te discussiëren en
kennis te delen met uw vakgenoten.
Kom in contact met ruim 130 esthetisch professionals
in een snel groeiend netwerk. Zie onze advertentie
hier rechts, scan de QR code en start een interessant
onderwerp of ga in gesprek over trends en vraagstukken. Ik kijk er naar uit met u te verbinden via
Aesthetic Professionals Allergan.
Hartelijke groet,
Suzanne Wagemakers
Allergan Medical Institute Lead
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Telefoon: +31(0)85-2100980

www.allergan.nl

Waarom introduceert Allergan Aesthetics
een nieuwe merkidentiteit?
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INTERVIEW
Door Ludy Holst, cosmetisch arts KNMG

CATHARINA MEIJER
CEO and medical doctor in aesthetic cosmetic medicine (cosmetisch arts KNMG), DermaClinic
Vertrekkend bestuursvoorzitter NVCG
Na het VWO in Groningen heeft Catharina Meijer haar artsopleiding gedaan in Amsterdam
bij het Medisch Centrum Vrije Universiteit en daar ook haar promotie-onderzoek gedaan
en enkele jaren als arts-assistent chirurgie gewerkt.
Vanaf 2003 startte ze haar DermaClinic, een kliniek voor medisch cosmetische
behandelingen zoals injectables (botox en fillers), PRP behandelingen, TCA peelings,
Skincare, laserbehandelingen voor huidverbetering en huidverjonging, acne-,rosacea- en
couperosebehandelingen, plasmage, dermatochirurgie en ooglidcorrecties.
Bij haar aftreden als bestuursvoorzitter van de NVCG in juni 2021 is Catharina 9,5 jaar bestuurslid
waarvan 6,5 jaar voorzitter.

Ludy: “Hoe stond de NVCG ervoor, Catharina,
voordat jij aantrad als bestuursvoorzitter?”
Catharina: “De vereniging heette eerst nog de Vereniging van Artsen voor Rimpelbehandelingen, de VAR. In
een donkerbruin zaaltje (de Lantaarn in Nieuwegein) werd
vergaderd door een 30-tal artsen en er werd er ook in
die tijd over en weer behoorlijk veel geruzied. John Krant,
Don Smeets en Leo van Rozelaar zaten in het bestuur. Er
was in die tijd nog veel gedoe over de permanente fillers.
Sommige artsen die daar veelvuldig mee werkten hadden
er moeite mee als dit verboden zou worden.
Er was natuurlijk inmiddels een mooi alternatief voor,
de hyaluronzuurfillers. De eerste daarvan was Restylane,
maar dat was duurder en bleef minder lang zitten dan een
permanente filler. Hoe was dat dan verkoopbaar aan
de cliënt?”
Ludy: “Ja, die tijd kan ik me nog goed herinneren,
ik ben zelfs nog op een workshop van BioAlcamid
geweest in die tijd…”.
Alhoewel al veel goede dingen zijn gedaan in deze
voorperiode ging het er toch wat stuurloos aan toe.”
De naam werd onder John Krant al veranderd van
VAR in NVCG.
Ludy: “Eigenlijk best een mannencultuur hè,
in die tijd?”
Catharina: “Ja, dat klopt, dat is tegenwoordig wel anders,
en zeker meer van deze tijd! Na John Krant is Don Smeets
tijdelijk voorzitter geweest.
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Kort daarna zijn Peter Termohlen en ik samen in het NVCG
bestuur toegetreden met het commitment van de leden om
de NVCG te gaan professionaliseren. Peter als voorzitter,
ik als vice-voorzitter, met onze medebestuursleden
Paul Wijffels en Leo Van Rozelaar. Na 3 jaar werd ik voorzitter, toen Peter stopte nam ik het van hem over. De discussies gingen veel over geld en over kwaliteit. De contributie
vond men steevast te hoog”.

Ludy: “What’s new? Ik kan me ook nog herinneren dat sommige dokters het hele land afreisden
van salon naar salon, ze reden een nieuwe auto
volledig op”
Catharina: “Zaken moesten transparanter, er werd veel
geprikt, en er was meer niet dossier dan wel. De prijzen van
de firma’s waren ook niet transparant. Het vak cosmetisch
arts had in die tijd eigenlijk geen aanzien of erkenning.
We hebben het in dit vak allemaal al weleens meegemaakt,
dat iemand je vraagt waarom je geen echte dokter bent
geworden. Het was de pioniersfase. Plastisch chirurgen
keken ons met de nek aan. Robert Schumacher, destijds de
bekendste cosmetisch arts in Nederland, liep in die tijd ook
nog rond. Zijn vader had een medische kliniek waar veel
plastische chirurgie werd verricht.
Het feit dat de plastisch chirurgen ons maar een raar clubje
vonden en ons daardoor links lieten liggen in die tijd heeft
er ook voor gezorgd dat zij onze professionele ontwikkelingsslag die wij hebben doorgemaakt niet zo nauwlettend
meer in de gaten hebben gehad. We konden ons verder
ontwikkelen zonder al te veel tegenwerking.

Deze ontwikkeling kostte veel geld en energie en daad
kracht van de leden, en dit kunnen we zeker zeggen:
De dokters die dit vak in gingen hadden wel ballen!

We wilden de ‘cowboys’ kwijtraken en andere welwillende
en geschikte artsen juist toelaten tot de cosmetische
geneeskunde”.

Ludy: “Haha, en jij dus ook Catharina!”

Ludy: ”Welke veranderingen heb jij binnen
de cosmetische geneeskunde de afgelopen jaren
zien ontstaan?”

Catharina: “Ja, maar er werd ook echt commitment
van de leden gevraagd om de kwaliteit te verbeteren en
te professionaliseren. Er waren destijds al vele commissies
zoals bijvoorbeeld de complicatiecommissie, onderwijs
commissie en een wetenschappelijke commissie”.
Ludy: “Hoe staat de NVCG er nu voor en wat
waren de belangrijkste speerpunten van
de afgelopen jaren?”
Catharina: “We zijn in Nederland als enige land in Euro
pa, naast Spanje, een erkende medische discipline gewor
den met een erkende opleiding. We zijn hiermee herken
baar geworden voor het grote publiek, stakeholders en
journalisten weten de NVCG inmiddels te vinden als dé
gesprekspartner als het gaat om cosmetische behandelingen. Wij zijn inmiddels bekend als dé specialisten….
De belangrijkste speerpunten, ja, dat waren bijvoorbeeld
de NEN-taken die ik van Helga van Elzen had overge
nomen. Vandaaruit ontstond overleg tussen aanpalende
beroepsgroepen zoals plastisch chirurgen, dermatologen,
kno-artsen en kaakchirurgen. Tandartsen zaten hier niet
bij omdat hun vooropleiding medisch inhoudelijk ontoe
reikend wordt geacht. Er is inmiddels ook jurisprudentie,
een rechtszaak die tot de hoge raad is uitgevochten,
over het feit dat tandartsen niet bevoegd zijn tot het
verrichten van injectables.
Bij die NEN-meetings had ik zeer goed contact met ene
mevrouw Lunsing. Zij was voor de cosmetische geneeskunde de belangrijkste inspecteur van IGZ, nu IGJ genoemd. Mevrouw Lunsing was een ervaren rot en heeft
mij doen inzien dat voor de erkenning van een nieuwe
medische discipline, ik allereerst moest beginnen met
het formeren van een eigen opleiding. En zo geschiedde.
Een erkende opleiding is een eerste voorwaarde voor
een kwaliteitskader, en dit ging hand in hand met de
breedgedragen visie voor een noodzakelijke kwaliteitsverbetering van de cosmetische sector. Door hard te
werken en voorop te blijven lopen hebben we daar
maximaal van geprofiteerd.”
Ludy: “Ja, en Catharina, ik heb jou ook nog eens
in contact gebracht met toenmalig minister
van Volksgezondheid Edith Schippers en met
een belangrijke jurist bij de KNMG die veel
te maken had met afbakening van vakgebieden
in de Geneeskunde”
Catharina: “Ja, dat met Schippers was leuk, ik heb
haar daar, op die bewuste huiskamerbijeenkomst, ook
gevraagd of zij toen ook ons congres wilde openen.
We hadden toen wel al de opleiding maar nog niet de
profielerkenning. Ons doel was, en dat heeft zij toen
nog benadrukt in haar speech, dat wij op die
manier de artsen zouden bereiken die zich
(nog) niet toetsbaar op wilden stellen.

Catharina: “Nou, de opleiding natuurlijk en professionalisering in het algemeen. Dat cosmetisch arts KNMG een
beschermde titel is geworden, dat er een kwaliteitskader is,
een erkenning niet alleen op papier maar ook in de praktijk!
Veel richtlijnen en veldnormen zijn er ontwikkeld. Er worden
nu ook stappen gezet voor nieuwe opleidingsmodules, o.a.
voor ooglidcorrecties, draadliften, liposuctie, lipofilling, ablatieve laser, energy based devices en haartransplantaties.
Cosmetisch chirurgen hebben zich kunnen zich aansluiten
bij de NVCG en dat zie ik als een cadeautje. Met dank o.a. aan
Peter Holland van het Zorginstituut, die een lans voor ons
heeft gebroken met zijn visie dat het onverstandig is om goede artsen, die werkzaam zijn in de cosmetische geneeskunde,
buiten te sluiten. Hij heeft dit destijds nog benadrukt bij de
opening van een van onze congressen. Op zijn voorstel
is destijds de NVVCC, de Nederlandse Vereniging voor
Cosmetische Chirurgie, aan de NVCG toegevoegd middels
een overgangsregeling.
De eisen voor herregistratie gaan dan ook veranderen.
Iedereen mag zelf weten waarin hij of zij wil specialiseren
binnen de cosmetische geneeskunde. In principe staat in
het landelijk opleidingsplan welke vaardigheden er tenminste
van een cosmetisch arts worden verwacht.
Na de opleiding tot cosmetisch arts KNMG kan de cosmetisch arts KNMG zich in de toekomst verder specialiseren
door extra opleidingsmodules te volgen. >
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Bij herregistraties mogen ook chirurgische verrichtingen
meetellen. De NVCG heeft overleg gehad met de RGS en
inmiddels is bevestigd dat cosmetische chirurgie ook mee
mag tellen voor (her)registratie. Je kunt dus breed actief
zijn in je cosmetische werk of juist heel erg gespecialiseerd. Je bent niet verplicht om je verder te specialiseren,
maar de kansen zijn er wel en ons vakgebied ontwikkelt
zich in heel rap tempo”.

Ludy: “Ja en dat maakt samenwerken weer een
stuk makkelijker, ieder zijn eigen vakgebied
maar toch in een team werken”
Catharina: “Het zou me niet verbazen dat we uiteindelijk
toegroeien naar een 4-jarige specialisatieopleiding. Zie de
eerste-hulp-artsen, die worden nu ook medisch specialist.
Dat betekent overigens ook dat we ons dan zouden
moeten aansluiten bij de FMS, de Federatie Medisch
Specialisten, en dat betekent ook dat we onze autonomie
grotendeels kwijtraken. Immers, de FMS vertegenwoordigt
vele specialismen en behartigt de belangen van iedereen.
Voorlopig lijkt het mij voor onze beroepsgroep en de
NVCG goed om zelf aan het stuur te staan om de kansen
die nu voorliggen veilig te stellen, onze beroepsgroep
kwantitatief en kwalitatief te laten groeien en ons definitief te positioneren als dé experts in cosmetische
geneeskunde!”
Ludy: “De FMS zou bijvoorbeeld ook betekenen
dat we mee moeten doen aan een verplicht
pensioen waar nu veel medisch specialisten
over klagen”
Catharina: “Ja, en je krijgt dan vele procedures en het
wordt trager en logger, en je kunt ook flink tegengewerkt
worden, omdat er tegenstrijdige belangen kunnen spelen
met andere medisch specialisten. De NVCG is altijd
een beetje vreemde eend in de bijt geweest voor FMS
partijen, maar als we ons een beetje netjes gedragen
en ondertussen toch onze eigen weg blijven gaan heeft
deze positie ook voordelen naar mijn idee. Laten we nou
met zijn allen vooral wel lekker eigenwijs blijven en onze
belangen nastreven. Zo heeft de NVCG bijvoorbeeld een
verzoek ingediend bij VWS om onze specialisatie meer
zichtbaarheid te geven voor het publiek. RGS-registraties
zijn namelijk niet openbaar. We hebben aangekaart dat we
graag de titel cosmetisch arts KNMG willen koppelen aan
onze vermelding in het BIG-register. Daar gaat het college
geneeskundig specialisten dan weer over. Er is dus een
verzoek hierover ingediend bij VWS. Een koppeling
van het BIG-register aan het register van VWS, een
overheidsinstantie, dat wordt gesteund door de KNMG,
een instantie die juist geen overheidsinstantie is. Een
gedoe, dat wel, maar het ligt in de lijn der verwachting dat dit lukt”
Ludy: ”Wat heb je als moeilijkste ervaren in je rol
als bestuursvoorzitter?”.
Catharina: “Wat ik soms moeilijk heb gevonden is dat je
weet dat er heel erg veel speelt op bestuurlijk niveau dat
aanleiding geeft tot onrust bij leden, daar ook een eigen
oordeel over hebt, maar dat je jezelf als voorzitter altijd

netjes moet gedragen. Je kan niet zo maar meepraten en
meningen verkondigen, en daardoor kan je jezelf niet altijd
goed verdedigen. Ik heb tijdens dit soort netelige situaties
altijd vertrouwen gehouden dat we er met elkaar uitkomen
in het belang van de vereniging en van ons vakgebied.
Toen ik aan de klus van voorzitter begon heb ik me goed
gerealiseerd dat dankbaarheid van leden lastig kan zijn
en dat ik mijn beloning wilde halen uit successen voor
de ontwikkeling en erkenning van ons vakgebied!”

Ludy: “Ik kan wel zeggen dat als we terugkijken
dat je dat zeker hebt bereikt Catharina, heel veel
dank daarvoor. En ik kan me voorstellen dat ik
dit ook namens de leden mag zeggen”.

TOEKOMSTPLANNEN
Ludy: “Na 5 juni zit het erop, wat ga je dan
eigenlijk doen?”
Catharina: “Druk zal ik altijd blijven, dat zit nou eenmaal in de aard van het beestje. Ik wil focussen op
mijn eigen bedrijf, om dit verder uit te laten groeien.
Er zijn kansen genoeg…”.
EEN LAATSTE WOORD AAN DE NVCG LEDEN
Catharina: “Wat ik zou willen zeggen aan eenieder is:
Ga door op het ingeslagen pad: samen hebben we ons
vakgebied op de kaart gezet en samen maken we ons
vakgebied groter en beter. Gun de ander alles, daar
word je zelf niet slechter van en vecht vooral elkaar
de tent niet uit. Onze grootste bedreiging is naar mijn
idee klein denken en angst dat een ander het beter
heeft. Zo zie ik angst om te verbinden en daarmee de
angst dat een ander zich zal verrijken ten koste van een
ander. Houd op met broodnijd en domeinstrijd. Er is
een gouden toekomst voor ons allemaal. Sta open voor
nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld de samenwerking
met Physician Assistants. We begeven ons in een zeer
snelgroeiende markt waar we allemaal een stuk van
de taart kunnen verdienen, iedereen heeft zijn eigen
kwaliteit en zijn eigen specialiteit. Er zal ook zeker wel
een consolidatieslag komen in de markt door grotere
ketens. Er daarnaast zullen er altijd ook enkele zeer
goed draaiende boutiqueklinieken blijven bestaan.”
Ludy: “Inderdaad, verbinden is cruciaal, anders
doe je toch heel veel dingen dubbel. 1 plus 1 is 3.
Maar ik weet ook dat samenwerken niet makkelijk is, daarbij horen ook teleurstellingen,
maar de aanhouder wint zal ik maar zeggen…
Dat geldt zeker ook voor jou!”
Catharina: “Jazeker. Ik heb echt heel veel zin om
mijn klinieken binnen DermaClinic verder op de kaart
te zetten, op weg naar een landelijk netwerk voor
kwalitatieve cosmetische zorg!”. ∞
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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
ook regelmatig geaccrediteerde webinars gehouden.
Scan de qr-code of browse via: www.nvcg.nl > nascholingsagenda
midden op homepage via deze knop ▶

Bijeenkomsten NVCG
Save the dates!
Zaterdag 5 juni 		
			
			

Algemene ledenvergadering
en symposium
livestreaming

Dinsdag 14 september

Algemene ledenvergadering 		

Vrijdag 26 november

Algemene ledenvergadering en congresdiner

Zaterdag 27 november

Congres		

De Cg Magazines van de afgelopen jaren
kunt u op onze website digitaal inzien
Scan de qr-code of browse via: nvcg.nl/cg-magazine
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A D V A N C E D

P R O F E S S I O N A L

S K I N C A R E

HUIDVERZORGINGSMERK WERELDWIJD
VERKOCHT DOOR ARTSEN, PLASTISCH
CHIRURGEN & DERMATOLOGEN.

Bron: Kline Group 2019 global professional skincare report, manufacturers’ sales in medical care channel for 2019.

Meer weten?
Neem contact op met Maud Hellebrekers, Brand Manager SkinCeuticals (maud.hellebrekers@loreal.com)
www.skinceuticals.nl

