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De meesten van jullie weten dat toen collega Sophie Grasso en ik in 2012 begonnen met Doctors at
Soap ons speerpunt het No Trace Face werd. Want naar mijn idee is je eigen gezicht altijd goed en een
‘maskergelaat’ van te forse lippen en wangen door cosmetische ingrepen een kunstfout van de dokter.
De grens van wat wel en niet behandelen is mede gezien de wensen van onze cliënten soms best lastig.
En dat geldt trouwens ook voor onszelf als behandelend arts. Iedereen ziet zichzelf door een vergrootglas,
wij ook. Scholing, nascholing en met elkaar de discussie aangaan in de cosmetische geneeskunde is
daarom essentieel.
De opleiding tot cosmetisch arts KNMG is hierbij een belangrijke schakel. Begin 2022 gaat deze weer van
start! Met het afscheid van Sindy Plinsinga en Simone Lebbink een forse aderlating, maar met Maartje
de Bie, Annemarie van Rosmalen en Carla Luneburg gaat de SOCG op volle kracht door. Maarten is
als bestuurslid Onderwijs nauw betrokken bij de voortgang. Komende november worden de SOCG en
opleiders gevisiteerd door RGS, een spannend moment waar veel werk aan vooraf gaat.
De vereniging en de opleiding draaien op haar leden, de opleiders, de aios en de commissies, ondersteund
door de sponsoren. Een groot nadeel van de Coronamaatregelen is dat we nog steeds niet allemaal bij
elkaar kunnen komen. We hadden met het nieuwe bestuur juist iedereen graag ontmoet in september.
Maar het goede nieuws indirect is dat we met teveel zijn..;) Alle leden zien we daarom graag bij het
supermooie congres straks in november. Met de commissies en sponsoren zijn we 14 september jl.
DR voor
TATJANA
PAVICIC
bij elkaar gekomen: een nieuwe traditie is het Dank & Ambitie diner. Als dank voor alle inzet
de
Cosmetisch arts
NVCG en tegelijkertijd hebben we met de commissies ambities voor het komende jaar gedeeld.
Sowieso vergadert het bestuur elke maand over de lopende zaken en actiepunten. BeginDR
september
hebPAVICIC
TATJANA
ben we daarnaast gedurende twee volle dagen met het team NVCG tussen de weilandenCosmetisch
van Lochem arts
heel
gezellig en heel inspirerend heel veel invulling gegeven aan het NVCG jaren plan (zoals gepresenteerd op
de laatste ALV). De ontwikkeling van het keurmerk voor klinieken en de richtlijnen voor behandelingen zoals
ooglidcorrecties (onder leiding van Diederik en Thanya), Aleid is als kersverse penningmeester gedoken
in de NVCG/SOCG financiën en de begroting voor 2022 van zowel de SOCG als de NVCG (deze komt
binnenkort jullie kant op) èn we hebben gewerkt aan een spannend marketingplan voor onze mooie titel
cosmetisch arts KNMG en de opleiding. Hoog tijd dat de cliënt het verschil leert tussen de verschillende
behandelaren en dat (basis) artsen weten dat er een prachtige opleiding tot cosmetisch arts KNMG is.
De komenden maanden zijn we ook bezig met sollicitaties, voor de nieuwe directeur NVCG en
ondersteuning voor het secretariaat NVCG/SOCG.
Net terug van vakantie en weer vol aan de slag gaan, is altijd weer even wennen. De eerste werkdag
geeft me gelukkig nog steeds het gevoel dat we als cosmetisch arts KNMG echt een prachtig vak hebben.
Mensen versterken, mooi en blij maken is een hele mooie uitdaging! In een korte reflectie op mijn eerste
2 maanden als voorzitter NVCG kan ik niets anders zeggen dan dat deze heel erg interessant, leuk en
gezellig waren. Collegialiteit, professionaliteit en veiligheid door vertrouwen en transparantie.
Met het nieuwe bestuur, de opleiding en alle commissies verheug ik me op komend jaar.
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Na 9 jaar voorzitterschap van Catharina Meijer is het best gek om nu als nieuwe voorzitter een voorwoord
te schrijven. Het is september 2021, de nazomer is begonnen. Onze zomer hebben we deels in Kroatië en
deels in de prachtige Achterhoek doorgebracht. Op beide locaties was het heerlijk genieten van zon, rust
en ruimte, maar er was wel een belangrijk verschil dat niet helemaal over het hoofd te zien was. Letterlijk
en figuurlijk. Een groot deel van de mensen die we in Kroatië tegenkwamen was namelijk voorzien van een
extra airbag: wat al te forse lippen en wangen. Of was dat misschien handig om te blijven drijven in het
zwembad? Dit blijft toch steeds weer heel bijzonder om te zien.
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FILLERS
HLA COMPLEX

Door Desirée van den Berg, cosmetisch arts

HET RISICO OP EEN COMPLICATIE
NA EEN FILLERBEHANDELING
BLIJKT GENETISCH TE VOORSPELLEN
Wist je dat? Ook al werk je met de beste fillers, gebruik je de juiste techniek
en werk je aseptisch, toch kan het misgaan na een behandeling met fillers.
Gelukkig zien we dit niet vaak, maar wat kan hier nu de oorzaak van zijn?
Er is een kleine groep cliënten met een genetische aanleg waarbij de kans op
een complicatie na fillerbehandelingen groot is.

Dit werd ontdekt door de Spaanse internist en immunoloog
Prof. Dr. Jaume Aliotas-Reig en Dr. Simo Schwartz.
In samenwerking met Dr. Tom Decates, cosmetisch arts
KNMG en Dr. Frank Niessen, plastisch chirurg, hebben zij
begin 2021 een wetenschappelijk artikel gepubliceerd
over deze kwestie.1

Het onderzoek wees uit dat de personen met
een combinatie van de HLA B*08 en HLA DR1*03
een verhoogde kans op laat optredende
immuun-gemedieerde complicaties hadden na
fillerbehandelingen. In de onderzoekspopulatie had
84% van de personen met deze specifieke HLAcombinatie complicaties.

GROOT OF KLEIN PROBLEEM?
Volgens algemene statistieken heeft gemiddeld 1,6%
van de Europese populatie de HLA-combinatie.2 Dit is
een klein percentage, maar voor de mensen die de
combinatie hebben, is het risico op complicaties groot.
Er worden in Nederland jaarlijks rond de 140.000
behandelingen met fillers gedaan, waarbij er circa 500
complicaties optreden.3 Dit lijkt weinig, maar er is een
vermoeden dat veel complicaties niet worden geduid/
gemeld. Het leed is groot: veel complicaties treden op
in het gezicht en kunnen mensen erg onzeker maken.
Deze complicaties kunnen zich voordoen in de vorm van
algemene immuunziektes en lokale inflammatoire reacties
die maanden- tot jarenlange medische behandelingen
vereisen en zelfs chronisch kunnen worden.

De uitslag van de test is eenvoudig: een cliënt heeft
de genetische aanleg wel (positief) of niet (negatief).
Bij een positieve uitslag is de kans dat er complicaties
optreden na een fillerbehandeling meer dan 80%.
De cliënt valt dan in de hoge risicogroep en heeft
daarom een hoge kans op complicaties.
Bij een negatieve uitslag is die kans niet uitgesloten,
maar is het risico klein. Men kan dan zeggen dat
de cliënt buiten de hoge risicogroep valt en de
kans op complicaties heel laag is. Meningen zijn
hierover verschillend. Gebaseerd op de cijfers van
het complicatie centrum van het Erasmus MC,
zou dit rond de 0,4% liggen. Volgens de ervaring
van Prof. Dr. Jaume Alijotas ligt het risico tussen
de 1 en 3%. >

VERHOOGD RISICO AANTONEN MET DNA-TEST
Op basis van eerdergenoemd onderzoek heeft Bsure
Medical een DNA-test ontwikkeld die de predispositie
voor de verhoogde kans op complicaties aantoont.
Deze test determineert of iemand de combinatie heeft
van de twee HLA’s.
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BSURE MEDICAL IN SAMENWERKING
MET KLINIEKEN
Bsure Medical werkt samen met meerdere klinieken
in Nederland. Deze klinieken bieden hun eigen
cliënten de DNA-test aan en bespreken met hen
de resultaten. Ook consumenten die de DNA-test
online aanschaffen, worden door artsen van de
klinieken geïnformeerd over de resultaten. Op deze
wijze kunnen de klinieken een innovatieve service
aanbieden aan hun cliënten die meer veiligheid
en een gepersonaliseerd inzicht geeft in mogelijke
risico’s bij fillerbehandelingen. Ook kunnen zij
nieuwe cliënten werven als zij de testresultaten
rapporteren aan consumenten die de test online
hebben aangeschaft.

WAAROM DE DNA-TEST EN WAT TE DOEN
MET DE RESULTATEN?
Door aan te tonen of iemand door een genetische
aanleg een verhoogd risico heeft op ernstige
complicaties door fillers, verlaag je de kans op
problemen. De test geeft de arts en de cliënt een
tool om nog meer veiligheid en zekerheid te bieden
bij fillerbehandelingen. Cliënten die voor deze test
in aanmerking komen zijn alle cliënten die meer
zekerheid wil hebben of een fillerbehandeling veilig
geacht wordt bij hem of haar. Verder zou men
kunnen zeggen dat er een aantal groepen patiënten
zijn waarbij de test speciaal voor wordt aangeraden.

Dit zijn die cliënten die al eerder een reactie op
een fillerbehandeling hebben gehad; cliënten met
auto-immuunziekten zoals bijvoorbeeld Crohn of
Psoriasis (zelf maar ook als er familieleden zijn met
auto-immuunziekten); cliënten met allerlei typen
allergieën; cliënten met immuuntekort. Verder is
het ook aan te raden voor vrouwen die zwanger
willen worden.
Bij een positief testresultaat is het risico op com
plicaties groot en moet je zelfs afraden om een
fillerbehandeling te doen, behalve met lichaams
eigen materialen zoals bijvoorbeeld lipofilling.

De wens van Bsure Medical is om complicaties tot
een minimum te brengen, mede door de groep
van samenwerkende klinieken en artsen uit te
breiden met alle NVCG-leden en alle gecertificeerde
cosmetische artsen KNMG.
Verder streven zij naar meer gezamenlijk onderzoek.
De opbrengsten worden gebruikt voor verder
wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van
nieuwe DNA-testen voor het verminderen van risico
op ernstige complicaties bij andere implantaten,
zoals borstimplantaten, heup- en knieprotheses en
hart stents.

Concluderend kan ik stellen dat deze nieuwe test een
nieuw tijdperk inluidt van de zoektocht naar steeds
veiligere behandelingen. Mijn interesse is in ieder geval
gewekt en ik ben o.a. heel benieuwd naar de resultaten
van het onderzoek naar borstimplantaten want daar is
de laatste tijd natuurlijk al veel ophef over geweest na
de documentaire ‘Moordtieten’ van Dionne Slagter.4

FAQ’S
Moet iemand de test elke keer doen voor
een fillerbehandeling?
Nee. Met de huidige kennis kunnen we zeggen dat de
test eenmalig is en het resultaat levenslang geldig is.

Wat voor test is het?
De test bestaat uit een DNA-sample afnameset die bij
de cosmetische arts of online op www.bsuremedical.
com kan worden aangeschaft. Hiermee kan een
speekselmonster worden afgenomen door de cliënt
zelf of door de arts. Dit wordt opgestuurd naar het
laboratorium waarna de cliënt via de arts binnen
3 weken de uitslag van de test krijgt. >

Hoeveel kost de test?
De test wordt op het Bsure Medical platform
voor €369,- aangeboden.
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IS DE TEST ENKEL VOOR MENSEN DIE
STARTEN MET FILLERBEHANDELINGEN?
De DNA-test is zowel voor mensen die voor de
eerste keer een fillerbehandeling ondergaan als
voor de mensen die al fillerbehandelingen hebben
gehad. De Bsure DNA-test detecteert het risico
op laat optredende, immuun-gemedieerde
complicaties; dat zijn reacties die zich pas na
maanden of zelfs jaren kunnen manifesteren
na een behandeling met fillers. Na meerdere
fillerbehandelingen neemt het risico toe en met
name ook de heftigheid van de reactie van het
afweersysteem. Ook de mogelijk verschillende typen
fillers die worden gebruikt, zijn van invloed.

GELDT DIT OOK OP VOOR TIJDELIJKE
HYALURONZUUR FILLERS?
Gelukkig worden permanente fillers niet meer
gebruikt en zijn de huidige, tijdelijke hyaluronzuur
fillers van excellente kwaliteit en ook steeds veiliger.
Echter, voor de mensen die de genoemde com
binatie van de twee HLA’s hebben, is het effect
hetzelfde om verscheidene redenen:
	Het hyaluronzuur van de fillers wordt
gestabiliseerd en is daarom al niet meer
een puur lichaamseigen stof;
	Juist omdat de hyaluronzuur fillers tijdelijk
zijn, worden de behandelingen regelmatig
herhaald. Hierdoor blijft er continu hyaluronzuur
fillermateriaal in het lichaam en wordt de
opeenvolging van tijdelijke fillers dus eigenlijk
permanent.
	Het immuunsysteem van de mensen met
genoemde HLA-combinatie heeft een soort
geheugen. Dat wil zeggen dat het ‘onthoudt’
dat er een filler is geïnjecteerd en blijft daardoor
geactiveerd, ook al is de filler opgelost en niet
meer aanwezig in het lichaam. ∞
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high-dose hyaluronidase and massage
with warm compresses, as well as aspirin
to avoid blood coagulation around the
HA embolus.6-12
A minimum dose of 200U of hyaluroni
dase is required, but doses of up to
1500U have been suggested.12
The half-life of hyaluronidase is short,
so injections should be repeated at
regular intervals until capillary refill
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VASCULAR COMPLICATIONS PART 2:

improves and tissue necrosis is
avoided.13 The patient should be
reassessed every 24 hours. When
infections arise due to the vascular
infarction, antibiotic treatment should
be started immediately. Reconstitution
of hyaluronidase is normally done
with saline, but reconstitution with
lidocaine without epinephrine may
promote vasodilation.

Fig 1

MANAGEMENT

Further therapeutic options, even
though they have a low evidence
level, include low-molecular-weight
heparin, pentoxyfillin and hyperbaric
oxygen therapy.
Figure 1 and Table 1 (on next page)
show the differential diagnosis and
treatment algorithm of vascular
complications following HA
injections.6
>

Vascular compromise after HA injection (algoritm)
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Vascular complications from the use of soft tissue fillers can be devastating. In the second
of a two-part series, the authors discuss how to manage 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 serious AEs after STF injections
and can occur after a STF enters one
of the arterial connections
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between the central retinal artery and
the extraorbital arteries. 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

MANAGEMENT OF VASCULAR
COMPLICATIONS AFTER SOFT
TISSUE FILLER INJECTIONS
Four different types of arterial occlusion will be discussed: Peripheral
and retinal ischaemia after dermal
filler injection with hyaluronic acid
(HA) or calcium hydroxylapatite
(CaHA).

Management of peripheral vascular
complications after HA injection
When a HA embolism obstructs
blood flow, this can potentially

SEPTEMBER 2021

lead to tissue anoxia, ischaemia
and progression to necrosis. The
filler material can migrate both
antegrade and retrograde along the
arterial network. When skin colour
changes (white, marbling, blue-grey)
are observed, suspicion of vascular
compromise should increase.
An immediate onset of blanching,
followed by marbling (livedo reticu
laris), usually occurs within hours
after injection due to lack of oxygen
resulting in venous dilation. After the
livedo reticularis phase, the bluegrey
phase follows due to sustained lack
of oxygen.
Finally, one to two days later, the blister
(pimple) phase indicates the first signs
of skin necrosis. Rapid recognition
and treatment of a vascular event is
important to avoid serious, potentially
lifechanging complications.
Treatment for peripheral
ischaemia is prompt administration of

Figure 1: Vascular compromise
Figure 1: Vascular
after HA
compromise
injection (algorithm).
after HA injection (algorithm).
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“Due to the potential severity of vascular complications, the authors
strongly recommend that all injectors should receive special training in
the theoretical background and practical skill set of complication management”
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Using ultrasound to manage peripheral
vascular HA complications

Table 1

AESTHETIC FOCUS

Vascular compromise after HA injection (differential diagnosis)

Table 1: Vascular compromise after HA injection (differential diagnosis).
Diagnosis

Retinal ischaemia

Peripheral ischaemia

Signs and
symptoms

• Simultaneous occurrence of loss of
vision and eye pain.
• Mostly simultaneously ophthalmoparesis.
• Possibly accompanied by ptosis, vertigo, fainting.
• Peripheral ischaemic symptoms may be
present (blanching).

1. Blanching phase
Immediate, onset <1min (not necessarily pain due
to anaesthesia).
2. Livedo reticularis phase (marbling)
After a few minutes, due to lack of oxygen resulting in
venous dilation, virtually pathognomonic.
3. Blue-greyish phase
After half an hour to hours, alternating signs of
sustained lack of oxygen.
4. Blister phase
After 1-4 days, signs of skin necrosis. Pimple-like
sebum accumulations.
5. Demarcation and ulceration phase
After days or weeks, secondary wound healing.

Differential
diagnosis

•
•
•
•

Management

• Double check vision loss.
• Immediate referral to ophthalmologist.
• Retrobulbar injection of 3000U hyaluronidase in 3ml
lidocaine within 15 minutes.
• Ocular massage: 2-3x/sec indenting the sclera a few
mm until hospital.
• Aspirin orally, Timolol 0.5%,
Brinzolamide 1% eyedrops.
• Rebreathe in paper bag to increase CO2 (will dilate
retinal vessels).
• Hospitalisation and possibly IV therapy of PGE1,
dexamethasone and oral pentoxyfilline.
• Hyperbaric oxygen therapy.

Prevention

Panic attack
Optic neuritis
Migraine
Stroke or transient ischaemic attack.

• Vasoconstriction due to adrenalin in anaesthesia
(blanching phase).
• Haematoma (blue-grey phase).
• Herpes simplex lesions (blister phase).
•
•
•
•

Hyaluronidase within a few minutes to hours.
Warm compresses.
Aspirin, tadalafil, prednisolone, pentoxyfilline.
HBOT, PRP, LED, RF, Laser.

• Use cannulas (25G or thicker), perpendicular to the artery direction.
• Small boluses: max. 0.1ml / bolus in the peripheral face and max 0.025ml per bolus in the nose,
glabella and forehead.
• Sharp needle: periosteal injections: bevel down, angled approach, pull tissue away from bone, avoid foramina.
• Superficial injections: intradermal. Subdermal: retrograde small amounts < 0.1ml (avoid bolus technique).
• Slow injection.
• Avoid tissue where arteries may have little room to be pushed aside like scars, neurovascular bundles, foraminae.
• Periorbital area: press on supratrochlear arteries with non-dominant fingers to temporarily block blood flow.
• Avoid small-gauge needles and cannulas.
• Aspiration (when using a needle and not relying on negative aspiration result).
• Risk factors: scars (previous surgery, acne scars), small-gauge needles or cannulas.

complications, the authors strongly
recommend that all injectors should
receive special training in the theo
Vascular obstructions can be easily
retical background and practical skill
located with a relatively simple and
set of complication management,
affordable US device. The slow flow
given that (immediate) referral to
doppler settings show a clear difference
an ophthalmologist may be too
from the normal pulsating arterial image
late when the timeframe to restore
(generally either blue or red coloured).
reperfusion to the ischaemic retina
However, when there is a vascular
based on expert opinions. A single drop
probably remain subclinical with
is 20-60 minutes. When a patient
obstruction, flow oscillates back and
of topical timolol 0.5% can be applied
small injection amounts, larger
complains of immediate visual loss,
forth, resulting in both blue and red
to the affected eye to reduce the
volumes of intravascular CaHA
blurring and potential central nervous
areas inside a vessel; a hypoechoic
intraocular pressure [6,14]. Carruthers
can potentially lead to widespread
system symptoms such as vertigo,
(black) deposition (of HA) is usually
et al. have suggested retrobulbar
necrosis. Minimising the amount of
unconsciousness and nausea, retinal
seen downstream of the chaotic flow
injections of hyaluronidase [15,16].
injected product is therefore the most
ischaemia should be suspected and
area. With minimal training, an aesthetic
After injection of hyaluronidase
important preventative safety measure
immediate action is required.
practitioner can easily learn to perform
and during transportation to the
[4]. After inadvertent intravascular
US-guided intravascular hyaluronidase
hospital, eyeball massage should
CaHA injection, and in the absence
Treatment recommendations still have
also allows
be continued in an attempt to pushinjections.
of aUS
reversing
agent restoration
similar to of
flow
to
be
identified,
and
clinical
skin
the embolus through the retinal
hyaluronidase for HA fillers, massage a low level of evidence as they are
primarily based on expert opinions.
signs
immediately
after
dissolving
capillary vessels into the venous
and aspirin to
prevent
clottingthe
are
A single drop of topical timolol 0.5%
embolus.
system. Other therapies to improve
the most important elements of the
can be applied to the affected eye to
retinal perfusion described in the
algorithm (Table 2 and Figure 2) [4].
Management of retinal ischaemia
reduce the intraocular pressure.6,14
literature (albeit with limited success)
after HA injections
may be considered and include
Management of retinal ischaemia after Carruthers et al. have suggested retro
bulbar injections of hyaluronidase.15, 16
potential
severity of vascular
immediate, hyperbaric therapy / Due to the
CaHA
injections

oxygen, diuretics, systemic and topical
corticosteroids, anticoagulation,
and needle decompression of
the anterior chamber [17]. In the
hospital, additional therapies
may be considered.
Management of peripheral vascular
complications after CaHA injection
Calcium hydroxylapatite (CaHA,
Radiesse, Merz Aesthetics GmbH,
Frankfurt, Germany) is the most
commonly used non-HA filler on
the market today [18,19]. Contrary
to HA, CaHA does not induce choke
reactions, where the so-called choke
anastomoses constrict, further
limiting perfusion [20]. Compared
with HA, CaHA has a different
clinical presentation of ischaemia
after intravascular injection and
generally more volume is necessary
to induce ischaemia. CaHA is also
usually more forgiving as the product
can be distributed and diluted over
a larger vascular network without
leading to acute ischaemia and tissue
necrosis. On the other hand, even
though most intravascular injections

As CaHA has no reversing agent, no
retrobulbar injection is required.
However, there are a few important
steps to take in the event of acute
visual loss after CaHA injection. The
goal is rapid reduction of intraocular
pressure to allow the emboli to
dislodge downstream and improve
retinal perfusion. Acute management
involves eyeball massage to promote
a lowering of the intraocular pressure.
The technique involves small rapid
changes of intraocular pressure over
a period of one to three hours, until
all retinal emboli have been cleared
from the vessel. Ocular massage
is performed with the patient in a
supine position, looking downward
with their eyes closed [21]. Gentle
pressure is applied to the sclera
of the anaesthetised eye with a
finger, indenting the globe by a few
millimetres at a frequency of two
to three times per second [4,21,22].
The prolonged, rapid small changes
in intraocular pressure may dislodge
the embolus. The procedure should
be continued until the patient has
been transferred to the hospital and is

After injection of hyaluronidase and during transportation to
the hospital, eyeball massage should
be continued in an attempt to push
the embolus through the retinal
capillary vessels into the venous
system. Other therapies to improve
retinal perfusion described in the
literature (albeit with limited success)
may be considered and include
immediate, hyperbaric therapy/
oxygen, diuretics, systemic and topical
corticosteroids, anticoagulation,
and needle decompression of the
anterior chamber.17 In the hospital,
additional therapies may be consi
dered.

Management of peripheral vascular
complications after CaHA injection
Calcium hydroxylapatite (CaHA,
Radiesse, Merz Aesthetics GmbH,
Frankfurt, Germany) is the most
commonly used non-HA filler on
the market today.18-19 >
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Contrary to HA, CaHA does not induce
choke reactions, where the so-called
choke anastomoses constrict, further
limiting perfusion.20
Compared with HA, CaHA has a different
clinical presentation of ischaemia after
intravascular injection and generally
more volume is necessary to induce
ischaemia. CaHA is also usually more
forgiving as the product can be distri

buted and diluted over a larger
vascular network without leading to
acute ischaemia and tissue necrosis.
On the other hand, even though
most intravascular injections probably
remain subclinical with small injec-
tion amounts, larger volumes of
intravascular CaHA can potentially
lead to widespread necrosis.
Minimising the amount of injected

product is therefore the most impor
tant preventative safety measure.4
After inadvertent intravascular
CaHA injection, and in the absence
of a reversing agent similar to hyaluronidase for HA fillers, massage
and aspirin to prevent clotting are
the most important elements of the
algorithm. Figure 2 (on previous page)
and Table 2.4
AESTHETIC FOCUS

Table 2

Vascular compromise after CaHA injection (differential diagnosis)

Table 2: Vascular compromise after CaHA injection (differential diagnosis).
Diagnosis

Retinal ischaemia

Peripheral ischaemia

Signs and
symptoms

•

1. Blanching phase
Immediate, onset <1min (not necessarily painful due
to anaesthesia).
2. Livedo reticularis phase (marbling)
After a few minutes, due to lack of oxygen resulting in
venous dilation, virtually pathognomonic.
3. Blue-greyish phase
After half an hour to hours, alternating signs of
sustained lack of oxygen.
4. Blister phase
After 1-4 days, signs of skin necrosis. Pimple-like
sebum accumulations
5. Demarcation and ulceration phase
After days or weeks, secondary wound healing.

•
•
•

Differential
diagnosis

Management

•
•
•
•

Panic attack
Optic neuritis
Migraine
Stroke or transient ischaemic attack.

•

•
•
•

Double check vision loss.
Immediate referral to ophthalmologist.
Ocular massage: 2-3x/sec indenting the sclera a few
mm until hospital.
Aspirin orally, Timolol 0.5%,
Brinzolamide 1% eyedrops.
Rebreathe in paper bag to increase CO2 (will dilate
retinal vessels).
Hospitalisation and possibly IV therapy of PGE1,
dexamethasone and oral pentoxyfilline.
Hyperbaric oxygen therapy.

•
•
•
•

•
•
•
•
Prevention

Simultaneous occurrence of loss of
vision and eye pain.
Mostly simultaneously ophthalmoparesis.
Possibly accompanied by ptosis, vertigo, fainting.
Peripheral ischaemic symptoms may be
present (blanching).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Vasoconstriction due to adrenalin in anaesthesia
(blanching phase).
Haematoma (blue-grey phase).
Herpes simplex lesions (blister phase).
High dose pulsed hyaluronidase.
Warm compresses.
Aspirin.
Hyperbaric oxygen therapy and other
options (see text).

Use cannulas (25G or thicker), perpendicular to the artery direction.
Small boluses: max. 0.1ml / bolus in the peripheral face and max 0.025 ml per bolus in the nose,
glabella and forehead.
Sharp needle: periosteal injections: bevel down, angled approach, pull tissue away from bone, avoid foramina.
Superficial injections: intradermal. Subdermal: retrograde small amounts <0.1ml (avoid bolus technique).
Slow injection.
Avoid tissue where arteries may have little room to be pushed aside like scars, neurovascular
bundles, foraminae.
Periorbital area: press on supratrochlear arteries with non-dominant fingers to temporarily block blood flow.
Avoid small-gauge needles and cannulas.
Aspiration (when using a needle and not relying on negative aspiration result).
Risk factors: scars (previous surgery, acne scars), small-gauge needles or cannulas.
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CASE REPORT.
POSITIEF EFFECT VAN STABIELE
HYBRIDE COÖPERATIEVE
COMPLEXEN VAN HYALURONZUUR
MET HOOG EN LAAG
MOLECULAIR GEWICHT IN
PERIORALE DERMATITIS.

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.

Periorale dermatitis (POD) komt voor bij
mannen en vrouwen van alle rassen en alle
leeftijden, hoewel het vaker voorkomt bij
vrouwen in de leeftijd van 16 tot 45 jaar. 1,2

Gewoonlijk verschijnt het als een schilferige of rode,
bobbelige uitslag rondom de mond. De ziekte kan echter
ook de perioculaire en de paranasale huid aantasten.
Een doorzichtige afscheiding kan optreden. Subjectieve
symptomen bestaan uit een branderig en ‘strak’ gevoel
van de huid, waarbij er geen jeuk optreedt.
Objectieve symptomen die veel voorkomen zijn erythema,
papulatie en schilfering. Topische steroïden voor het gezicht
kunnen deze symptomen opwekken en daarom geldt als
eerste aanbeveling om de applicatie van deze steroïden
niet voort te zetten bij de patiënt.

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.

Andere benaderingen van behandeling zijn topisch
metronidazol, topische calcineurine inhibitoren en orale
tetracyclinen. Periorale dermatitis reageert vaak snel op
therapie maar kan chronisch zijn. Daarnaast veroorzaakt
het ook vaak psychosociale beperkingen met een signi
ficant effect op de kwaliteit van leven (KvL) tot gevolg.
Dit onbevredigende resultaat markeert de behoefte aan
een verbetering van de therapeutische mogelijkheden
van POD.
Behandeling van een wond door injectie met stabiele
hybride coöperatieve complexen (HCC) van hyaluronzuur
met hoog en laag moleculair gewicht kan een genezend,
anti-inflammatoir en bio-stimulerend effect opleveren.3
Rekening houdend met de therapeutische eigenschappen
van HCC, kan deze manier van behandelen worden overwogen als een geschikte alternatieve optie. Bij twee vol
wassen patiënten met POD is er hier een HCC-injectie
behandeling geëvalueerd. >
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Afbeeldingen 1

Representatieve beelden

van POD met erythema, papulatie en schilfering
voor HCC-injectie (A) (baseline).

De patiënten tolereerden de injecties goed, slechts
een kleine pijn perceptie is gerapporteerd. Er zijn geen
complicaties waargenomen.

Na de behandeling (T2, B) een reductie van erythema,
papulatie en schilfering en een verbetering van
de huid textuur is waargenomen (B).

Een man van 48 jaar en een vrouw van 47 jaar,
beiden met regelmatig terugkerende POD zijn
geïnjecteerd met HCC. Bij beiden is erythema,
papulatie, schilfering en bezorgdheid over het
uiterlijk vastgesteld. Beide patiënten zijn niet
adequaat behandeld met topische therapie.
HCC behandeling is twee keer uitgevoerd
met vier weken tussen de behandelingen.
De gebruikte methode is diep dermale bolus
injectie met de Bio Aesthetic Points techniek
met een dosering van 0,2 ml per bolus met een
totaal van 2 ml per behandel sessie. Afbeeldingen 1

A

POD is een klinisch kenmerkend reactiepatroon van
de menselijke huid. Er is gemeld dat de ernst van de
symptomen ook een negatieve impact hebben op de
KvL van de patiënt en op de arbeidsproductiviteit. Het is
van belang om hierbij te vermelden dat de behandeling
van deze aandoening, die veelal bestaat uit topische
therapieën, vaak nog niet erg succesvol is.
Recentelijk bewijs suggereert een positieve invloed
voor HA-gebaseerde therapieën op de behandeling van
andere huid aandoeningen zoals atopische dermatitis
of psoriasis.4 Het therapeutische effect van injectie
met HCC laat in dit case report vanaf de eerste injectie
een positief lokaal effect zien op POD. Een verbetering
is waargenomen in zowel de PODSI evaluatie als op de
fotografische documentatie. Alles bij elkaar genomen
zouden de verkregen resultaten ook kunnen leiden tot
een verbetering van de KvL van patiënten.

A

B

De Perioral Dermatitis Severity Index (PODSI) schaal score
en de meting van het aangetaste gebied zijn gebruikt
voor de beoordeling van het klinische resultaat.
Evaluaties zijn twee keer gedaan: voor de behandeling
(baseline) en 4 weken na de tweede behandeling (T2).
Foto’s zijn gemaakt op baseline en op T2 en deze zijn ook
gebruikt voor de klinische evaluatie.
De HCC injectie gaf een gradueel en continu therapeutisch
effect met significante verbeteringen bij deze twee
patiënten. Een macroscopische verbetering van de huid
textuur is waargenomen, dit impliceerde een vermindering
van het branderige gevoel. Ook is de afmeting van het
aangetaste gebied verkleind bij beide patiënten.
De vermindering van erythema, papulatie en schilfering
betekende een reductie van meer dan 3 punten in de
PODSI schaal. Afb 2

Afb 2

CONCLUSIE
De verkregen resultaten suggereren dat HCC injecties
de symptomen van POD zouden kunnen verlichten.
Deze behandeling zou daarom overwogen kunnen
worden als alternatieve therapeutische aanpak in het
management van POD. Verdere studie naar gedetailleerd
mechanisme van de beschermende immuun reacties
is noodzakelijk. ∞

B

A
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INJECTABLES
Door Ludy Holst, cosmetisch arts KNMG

LAN
LUMA

Een modellerend product

Lanluma maakt deel uit van de Sinclair-portefeuille,
waar onder andere ook de Silhouette Soft draden

Gewoonlijk wordt PLLA in het gezicht
geïnjecteerd, nu dankzij Lanluma
ook in het lichaam.
Lanluma is op dit moment de enige officieel
goedgekeurde PLLA voor lichaamsindicaties.
En dat komt goed uit want momenteel stoort
83% van de mensen zich aan de vorm van
hun lichaam. Hoewel er veel chirurgische
behandelingen beschikbaar zijn is er een
toenemende vraag naar minimaal invasieve
technologieën die veiliger, doeltreffender,
minder duur zijn en minder downtime hebben.
Lanluma, dat nu in Europa op de markt is
gebracht, is een injecteerbaar product dat zowel
het gezicht als het lichaam gladder maakt en
vormgeeft. Deze indirecte filler is een minimaal
invasieve behandelingsoptie voor patiënten die
niet onder het mes willen.

WAT ZIJN DE JUISTE INDICATIES?
	Gelaat: volumeverlies, temporale zone,
nasolabiale plooien, jukbeenderen
	Hals en décolleté
	Handen
	Lichaam:
	
armen, slapheid aan de binnenkant
		 van de armen
	billen, lifting van de billen of de billen
een nieuwe en betere vorm geven door
volume toe te voegen, de huid glad te
maken, cellulitis oftewel sinaasappelhuid
te verbeteren en de contouren te
herdefiniëren.
	
Dijen					>

Geformuleerd met poly-L-melkzuurpoeder,
immunologisch inactieve polymeren, is Lanluma
een lid van de alfahydroxyzurenfamilie. Biologisch
afbreekbaar, biocompatibel en bio-resorbeerbaar.
PLLA wordt al meer dan 30 jaar in vele landen
in toepassingen gebruikt en is geclassificeerd in
categorie 3 van medische hulpmiddelen.

en de nieuwste hyaluronzuurfiller Maili
deel van uitmaken.
Sinclair is van origine een Engels bedrijf maar
heeft ook vertegenwoordiging in de Benelux.
Voorheen was vooral Sculptra bekend, lang
als enige in zijn soort dat nu bij de firma Galderma
is ondergebracht. Sculptra was eerder daarvoor
ondergebracht bij Sinclair.
De makers van Lanluma kenden dus precies
de eigenschappen van Sculptra…
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WERKINGSMECHANISME
Lanluma stimuleert de collageensynthese.
Eerst wordt het product oppervlakkig en of
diep geïnjecteerd om de rimpels op te vullen.
Na een paar dagen wordt het vocht uit het
product door het lichaam opgenomen.
Dankzij de PLLA-microdeeltjes die de collageensynthese stimuleren, zullen in een tweede
stap de verbeteringen zichtbaar worden tussen
de vierde en zesde week en toenemen tot het
polymelkzuur tussen de 12e en 24e maand
weer afgebroken wordt. Er zijn gewoonlijk
meerdere sessies nodig om het gewenste
resultaat te bereiken. Bij herhaling van de behandeling blijft het product nog langer zitten.
Collageen breekt zich immers minder snel af.

SEPTEMBER 2021

Cg MAGAZINE

23

> KENMERKEN
V wordt gebruikt voor het gezicht, de armen, hals
en decolleté, handen en voor cellulitis en X vooral
voor het lichaam zoals de billen.
Gemakkelijk te reconstitueren, zeer snel, in slechts
10 minuten, daarna het product een uur laten rusten.
Niet alleen praktisch in gebruik, maar ook omdat het
op maat gemaakt is voor verschillende toepassingen.

Voor

Na

COMBINATIETECHNIEKEN
Lanluma kan zeer goed gecombineerd worden met apparatuur dat
werkt via radiofrequente golven.
Zoals de OndaCoolWaves van Tobrix
en de Accent Prime van BlooMedical.
Dit versterkt het collageen stimulerende effect. Deze 2 apparaten richten
zich beide op bodycontouring zowel
op huidverstrakking en cellulitis als
op het opruimen van lokale vetophopingen. ∞

* WITH THE COURTESY OF DR DE ANGELIS, PLASTIC SURGEON, NAPLES IN ITALY. ACTUAL PATIENTS, INDIVIDUAL RESULTS MAY VARY

Lanluma is een veilig product, omdat poly-Lmelk-zuur al 30 jaar in veel medische toepassingen
wordt gebruikt, PLLA is goedgekeurd door de FDA.
Natuurlijk; de resultaten zijn zeer natuurlijk, omdat het de natuurlijke synthese van collageen
stimuleert. Duurzaam; de resultaten blijven tot
2 jaar. Polyvalent; dat wil zeggen geschikt voor
vele gezichts- en lichaamstoepassingen. Er zijn
2 formaten Lanluma verkrijgbaar Lanluma V en
Lanluma X, voor respectievelijk een 15 of een 40 ml
oplossing van Water voor injectie met Lidocaïne.

Geef je schoonheid
en vertrouwen
een boost
LANLUMA, de nieuwe collageen
stimulator ﬁller voor het gezicht
en lichaam

WORKSHOPS
Op 1 en 2 oktober a.s. worden er workshops
georganiseerd bij Amstelzijde kliniek en
Van Lennep Kliniek.
Accreditatie aangevraagd!
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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.
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UIT DE PRAKTIJK
Door dr. Anke Hoogers-Leufkens, MD, PhD

Onze cliënte kwam voor het eerst naar DermaClinic, vestiging Den Bosch, in januari 2021.
Zij had altijd gedacht dat ze nooit een cosmetische ingreep zou laten doen, maar ging zich toch steeds meer
storen aan bepaalde lijnen in het gezicht. Ze was vooral niet tevreden over de frons en het gebied rondom
de mond. Zoals we zo vaak horen was het vooral haar angst voor een onnatuurlijk resultaat
die haar had tegengehouden om eerder naar een cosmetische kliniek te komen.

CASUS DE KRACHT VAN
Na
6 maanden

SAMENWERKING
Botulinetoxine en fillers
zijn een echte doorbraak
geweest in anti-aging.
Maar samen met andere moda
liteiten als skincare, laser en

PLASMAGE

peelingen kunnen we nog meer

PLASMAGE IS EEN VEILIGE EN
EFFECTIEVE METHODE VAN NON-

bereiken voor onze cliënten.

INVASIEVE MICROCHIRURGIE VOOR
MEDISCHE EN COSMETISCHE

Voor

Graag wil ik een voorbeeld

INDICATIES. ER WORDT GEBRUIK
GEMAAKT VAN PLASMA-ENERGIE; ALS

met jullie delen waarbij we

DE PLASMASTRAAL DE HUID RAAKT

samen met ons team van

VERDAMPEN ER KLEINE STUKJES VAN
DE BOVENSTE HUIDLAAG. HIERDOOR

schoonheidsspecialiste,

TREKKEN HUIDVEZELS ZICH SAMEN EN
ONTSTAAT ER EEN LIFTEND EFFECT.

huidtherapeut en arts een
cliënte haar frisse uitstraling
terug hebben mogen geven.
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EERSTE CONSULT
Tijdens het eerste consult voeren wij gewoonlijk een
360 graden analyse uit waarbij we advies bieden
vanuit meerdere invalshoeken.
Derhalve adviseerde ik cliënte bocouture in de frons,
hyaluronzuur voor de radiaire liplijnen, volumeherstel
midface (met name jukbeenderen en neuslippenplooi)
en volumeherstel in de lower face (marionettegebied).

Voor het frons-gebied en de radiaire liplijnen adviseerde
ik aanvullende behandeling middels plasmage (zie kader).
Tevens werd besproken dat een bovenooglidcorrectie haar
een veel frissere blik zou kunnen geven. We bespraken met
cliënte ook dat aanvullende behandeling middels C-me
skincare, waarbij we de huid gezonder en steviger kunnen
maken, én pigmentverschillen en fijne lijntjes kunnen
verminderen. >
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BEHANDELING

C-ME SKINCARE

Na alle voors en tegens uitgebreid met cliënte te hebben
besproken startte ik tijdens de eerste behandeling met
bocouture in de fronsregio en 1 ml hyaluronzuur (Belotero
intens) ter versteviging van de huid onder de radiaire liplijnen
(25G canule).

C-ME SKINCARE IS ONTWIKKELD DOOR

Hierop volgend startte cliënte met het gebruik van C-me
skincare protocol met ook een retinolcrème. We adviseren
dit bij al onze cliënten, maar nog sterker indien cliënten
plasmage of bijvoorbeeld fractional laser ondergaan, omdat
we in de praktijk zien dat de downtime dan korter is én het
resultaat van de behandeling aanzienlijk beter.

VAN DE HUID VOOROP STAAN. AANVULLEND KUNNEN VERSCHILLENDE

Voor

DR. CATHARINA MEIJER GEBASEERD OP HAAR JARENLANGE
PRAKTIJKERVARING MET SKINCARE-PRODUCTEN. C-ME WORDT ALTIJD
GEBRUIKT IN PROTOCOLLEN, WAARBIJ EEN GRONDIGE REINIGING
VAN DE HUID, HERSTELLEN VAN DE HUIDBARRIÈRE EN BESCHERMEN

(RETINOL-) CRÈMES GEBRUIKT WORDEN VOOR BEHANDELING VAN
RIMPELS EN PIGMENT, EN VOOR VERSTEVIGING VAN DE HUID.

Na
6 maanden

CONCLUSIE

In totaal werd er 2 maal een plasmagebehandeling van
de fronslijnen en radiaire liplijnen (iets uitlopend naar het
marionettegebied) uitgevoerd door onze huidtherapeute.

Met botulinetoxine en fillers kunnen we veel bereiken, maar door
ook de overliggende huid te verbeteren door middel van skincare
en resurfacing met energy based devices kunnen we nog mooiere
resultaten bereiken in teamverband. Vertrouwend op onze eigen
expertise zaken benoemen waar de cliënt nog niet aan gedacht heeft,
zoals in dit geval de boven ooglidcorrectie, zorgt voor een grotere
cliënttevredenheid. Een goede arts-cliëntrelatie en de juiste toon
is hierbij uiteraard erg belangrijk. ∞

Voor

Met dank aan cliënte voor de toestemming voor het gebruiken
van de foto’s.

WETENSCHAP AAN HET WOORD
Repeated Full-Face Aesthetic Combination Treatment With AbobotulinumtoxinA,
Hyaluronic Acid Filler, and Skin-Boosting Hyaluronic Acid After Monotherapy With
Na
6 maanden
VERVOLG EN HERSTEL
Daaropvolgend voerde ik een bovenooglidcorrectie uit waarbij ik ruim weefsel
kon verwijderen. Het herstel verliep zeer spoedig.
De fronsbehandeling met bocouture werd herhaald en cliënte bleef C-me skincare
gebruiken. Nadat zij in het begin huiverig was voor de mogelijke bijwerkingen
van retinol hebben we door zorgvuldige begeleiding inmiddels ook een sterkere
retinolcrème toe kunnen voegen en zal haar huid hierdoor nog verder verbeteren
en verstevigen.

AbobotulinumtoxinA or Hyaluronic Acid Filler. H. Cartier, et al. Dermatol.
Surg 2020;46:475-482.
Voor ieder van ons die met meerdere modaliteiten mag werken is het denk ik wel duidelijk dat combinatie van
verschillende behandelingen vaak het mooiste resultaat geeft en zorgt voor de grootste cliënt-tevredenheid.
Maar hoe vang je dit wetenschappelijk, in een wereld met zo veel verschillende gezichten, wensen en budgetten?
Graag wil ik deze, door Galderma gesponsorde, studie met jullie bespreken waarbij cliënten tussen 35 en 50 jaar
gerandomiseerd werden om óf een toxinebehandeling van de frons te ondergaan óf maximaal 1 ml hyaluronzuurfiller
in de neuslippenplooi of de wangen. >

De tijdens het eerste consult geadviseerde fillers van mid- en lower face vindt
cliënte op dit moment niet nodig omdat ze al zo veel verbetering heeft gezien,
maar wij zullen haar uiteraard blijven begeleiden in de toekomst.
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Na 6 en 12 maanden werd bij beide groepen de frons behandeld en werden ze behandeld met maximaal 2 ml
hyaluronzuurfiller en maximaal 1 ml hyaloronzuurskinbooster.
Cliënten werden geëxcludeerd indien ze in de 12 maanden voor de studie nog een behandeling met een toxine, filler of
laser hadden gehad, indien er ingeschat werd dat de cliënt geen baat zou hebben bij fronsbehandeling met een toxine
of filler behandeling van de neuslippenplooi, of indien er eerder chirurgie van het gelaat had plaatsgevonden.

1st combination
treatment

Monotherapy

Study design
and treatments

D1

M1

M3

M6

M7

2nd combination
treatment

M9

M12

M13

M15

M18

D = day;
M = month;
W = weeks;
t-u = touch-up

TAK E CO NTRO L O F U N D E R- E Y E
H O LLOWS AN D MA STER
TE AR TRO U G H TR E ATM E NTS

TARGETED. RECOMMENDED. TRUSTED
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E X I T S H A D OW S

In totaal werden er 61 cliënten geïncludeerd tussen 2014
en 2016, waarvan er 56 de studie voltooiden. De studie
vond plaats in 3 privéklinieken in Frankrijk en Zweden.
Op gestandaardiseerde wijze gemaakte foto’s werden
geblindeerd beoordeeld door onafhankelijke beoordelaars
(maand 1, maand 7 en maand 13). Genoteerd werden
informatie over de algehele verbetering en uitstraling
(o.a. Global Aesthetic Improvement Scale score), eerste
indruk, geschatte leeftijd, ernst van rimpels, tevredenheidsvragenlijsten en adverse events.
Al na de eerste maand (monotherapie) werd het uiterlijk
van de meeste deelnemers positiever beoordeeld door
de geblindeerde beoordelaars. Het percentage was hoger
in de filler groep dan in de toxinegroep.
Tevens werden de deelnemers significant jonger geschat
na de combinatiebehandelingen (-1,8 jaar en -2,2 jaar na
7 en 13 maanden). De cliënttevredenheid steeg ook met
de vervolgbehandelingen en cliënten waren overall meer
tevreden met hun eigen uiterlijk.

DISCUSSIE
Tijdens een intakeconsult geven we bij voorkeur een
full face-advies waarbij we meerdere behandelmodiliteiten
aanstippen. Bij de keuze voor het behandeltraject zullen
voorkeuren van de cliënt, verwachtingen en budget een
belangrijke rol spelen. Volgens de auteurs van deze studie
wordt echter nog steeds bij de meerderheid van de
cliënten monotherapie uitgevoerd met botulinetoxine
of een filler.

Deze studie laat zien dat herhaaldelijke full-face behandelingen met een combinatie van een toxine, hyaluronzuurfiller en een hyaluronzuur skinbooster zorgde voor
aanzienlijk betere esthetische resultaten en cliënttevredenheid dan monotherapie met alleen een toxine of
hyaluronzuur. Fronslijnen verminderden verder met iedere
behandeling.
Uiteraard is er veel af te dingen aan de studie-opzet. Zo zal
1 ml hyaluronzuurfiller in de neuslippenplooi meestal zeker
niet de eerste keuze zijn bij een eerste fillerbehandeling.
Echter, bij wetenschappelijk onderzoek is een standaardisatie van het behandelplan onontbeerlijk en is het voorzichtig beginnen tijdens de eerste behandeling wel iets wat
we in de praktijk veel zien bij cliënten.
Wellicht zijn deze studieresultaten een ‘open deur’ voor
ons allen, maar desondanks een mooie documentatie
van de toegevoegde waarde van combinatietherapie. Een
studieopzet waarbij ook energy based devices mee zouden
zijn genomen was mijns inziens nog mooier geweest, maar
zou de inclusie ook zeer veel lastiger gemaakt hebben.
Daarbij toont deze studie ook mooi het effect van cumulatieve behandelingen, waarbij voorgaande behandelingen
het effect van een huidige behandelingen ondersteunen.

CONCLUSIE
Deze studie ondersteunt het cumulatieve effect van
vervolgbehandelingen en het nut van het aanbieden van
meerdere behandelmodaliteiten aan onze cliënten. ∞
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BEDRIJFSVOERING
Door Boris Hoenson, directeur KliniekAdvies en Initiatiefnemer JobMatch

5 do's
voor een
Het openen van een kliniek lijkt een
simpele zaak. Gemeten naar de groei
van het aantal cosmetisch georiënteerde bedrijven in de afgelopen jaren,
ondanks de toegenomen instapdrempels
vanuit de IGJ, kan ik niet anders
dan die theorie onderschrijven.
Toch zullen de meeste artsen/eigenaars

succesvolle
cosmetische

1

BLIJF COMPETITIEF – CONCRETISEER JOUW
EIGEN FILOSOFIE EN EXCELLEER DAARIN

Eén van de grootste uitdagingen voor cosmetische
praktijken is de vraag: ‘Hoe blijf ik onderscheidend ten
opzichte van mijn concurrenten?’ Ongetwijfeld staat op
jouw website, net als op die van je concurrenten, dat men
bij jou aan het juiste adres is voor een veilige behandeling
met een natuurlijk resultaat. Grote kans dat ernaast staat
dat je je onderscheidt door persoonlijke aandacht te
hebben voor je cliënten en altijd van het totaalplaatje
uitgaat. Met andere woorden: als iedereen hetzelfde zegt
als jij, hoe moet een consument dan weten waarom die
werkelijk bij jou moet zijn?
Hoe kun je er dan voor zorgen dat je je werkelijk
onderscheidt?
Simpel gezegd, maar niet eenvoudig: concretiseer jouw
eigen behandelfilosofie en word daar uitzonderlijk goed
in. Begin met je klanten uit te leggen waarom je bepaalde
hoeveelheden toxine en/of fillers gebruikt op de door jouw
gekozen plaatsen.
Een andere optie: uitzonderlijk goed worden in de
behandelfilosofie van iemand anders. Niet lang geleden
sprak een wijs dermatoloog op een internationaal congres
over (slechts) twee mensen in deze cosmetische wereld
die uitzonderlijk goed hebben nagedacht over het
cosmetische vak en hoe je met botuline toxine en fillers
werkelijk uitzonderlijk goede resultaten krijgt.

Volgens deze dermatoloog zijn dat Helga van den
Elzen (tipping points) en Mauricio de Maio (MD-codes).
Met de methodiek die zij hebben geconcretiseerd,
realiseren ze werkelijk uitzonderlijke resultaten en
daarmee onderscheiden ze zich van hun concurrentie.
Daarnaast is het van cruciaal belang dat je jouw
behandelkwaliteiten adequaat kunt matchen met
de behoeften van je cliënt. Niet vanuit wat jij vanuit
je expertise denkt dat goed is voor je cliënt, maar
vanuit wat je cliënt werkelijk verwacht (maar niet altijd
onder woorden krijgt, met het risico van afwijkende
aannames en teleurstellende resultaten – in de ogen
van je cliënt). Train jezelf dus in een cliëntgerichte
consultatiemethodiek waarin je de doelen van je
cliënt kristalhelder boven water krijgt. Dat uitzonderlijk goed doen, is ook (nog) onderscheidend!
Uiteraard zijn er nog meer aspecten waarin je je
kunt onderscheiden, maar niets is zo eigen en uniek
als jouw behandelfilosofie! En elke volgende be
handelaar die komt werken in jouw kliniek, dient
zich te houden aan jouw visie op schoonheid, jouw
bijbehorende behandelfilosofie en jouw manier
van klantenbenadering. >

praktijk

het met me eens zijn dat het succesvol
ontwikkelen van een cosmetisch bedrijf
meer vraagt dan alleen een locatie
met je naam op de gevel.
Inmiddels loop ik ruim 10 jaar mee
in de wereld van de cosmetische
klinieken en heb de vele aspecten
van de branche vanuit verschillende
invalshoeken kunnen bekijken.
Op basis van die kennis en ervaringen,
ook als ondernemer/oud-kliniekeigenaar,
Boris Hoenson

deel ik hierbij graag mijn 5 ingrediënten
voor een succesvol cosmetisch bedrijf.
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TREK MEDEWERKERS AAN EN TRAIN ZE
DOORLOPEND OP HET BEREIKEN VAN
DE BESTE KLANTERVARING EN
CONSULTATIVE SELLING

Ben jij ook van mening dat zelf de telefoon opnemen en
persoonlijk je cliënten ontvangen een meerwaarde heeft
voor de beleving van je klant? Het spijt me je te moeten
desillusioneren, maar dat is helaas niet zo.
Het samenwerken met een team heeft een aantal
belangrijke voordelen:
1	
Jij kunt je vooral richten op de dingen die je leuk vindt
en waar je goed in bent: behandelingen uitvoeren.
2	
Omdat je je meer richt op het uitvoeren van behandelingen, word je daar nog beter in en genereer je meer
omzet voor je bedrijf.
3	
De mensen die je om je heen verzamelt (en goed opleidt
en doorlopend traint!) dragen veel meer bij aan een
positieve klantbeleving dan wanneer jij die taken blijft
uitvoeren.
Voorwaarde en van essentieel belang daarbij is dus wel
dat je je medewerkers blijft trainen in de bij hun rol of taak
behorende speciale aspecten. Zo train je een gastvrouw of
-heer op het managen van mogelijke vragen van klanten,
het oplossen van operationele zaken in de 2e lijn en het
controleren van de workflows en wachttijd. En iemand die
de telefoon aanneemt en e-mails beantwoordt (1e lijn),
moet in staat zijn om alles te kunnen vertellen over de
mogelijkheden in je kliniek. Met de nadruk op wat mogelijk is, niet wat nodig is, want dat bepaalt de arts.
De meerwaarde van vooral deze eerste lijn wordt vaak
onderschat. Zo’n (eerste) aanspreekpunt is cruciaal voor
de selectie van gewenste en exclusie van niet-gewenste
klanten. Ook moet niet worden onderschat wat het effect
is in termen van het geruststellen van nieuwe en onervaren cliënten, het wekken van vertrouwen en het over de
drempel van een eerste afspraak loodsen van een prospect .
Hoe fijn zou het niet zijn als dit soepel loopt? Hoeveel
kwaliteitstijd kun jij dan écht aan je klanten besteden?
Denk daarom ook niet te lichtzinnig over het aannemen
van medewerkers. Iemand die ervaring heeft bij ICI Paris of
de verkoop heeft gedaan voor een cosmeticamerk heeft
zeker affiniteit met jouw wereld maar is, zonder training (!),
nog niet in staat om te begrijpen hoe jij wil dat jouw
klanten worden benaderd. Relevante ervaring en/of de
juiste mentaliteit, aangevuld met gedegen/doorlopende
training, is hierin dus cruciaal!

BEGRIJP JE BEDRIJF EN STUUR
OP DE JUISTE KPI’S

Oké, je bent arts en geen bedrijfseconoom. Maar ondertussen ben je wel ondernemer. Bekwaam je dus ook in
het leiden van je bedrijf, gebaseerd op relevante en
betrouwbare gegevens. Dat doe je door de juiste
informatie te verzamelen tijdens de uitvoering van de
processen in je organisatie. Met die informatie kun je
de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) opstellen.
Een KPI is:
I Een basiscijfer dat essentieel is voor je bedrijf
II	Een cijfer dat meebeweegt met de prestaties
van je bedrijf
III Een cijfer dat begrijpelijk, meetbaar en betekenisvol is.
Er zijn drie soorten KPI’s van belang voor jou
als ondernemer:
1	
Productiviteits-KPI’s meten de basisprestaties in
je bedrijf, bijvoorbeeld: omzet per tijdsperiode,
omzet per cliënt, omzet per cliëntbezoek, etc.
2	
Operationele KPI’s zeggen iets over hoe
je die prestaties hebt behaald. Bijvoorbeeld
conversieprestaties (van lead (telefoontje/e-mail)
– naar afspraak; van afspraak naar behandeling).
Maar ook percentages cross-selling, percentages
doorverwijzing van cliënten (per behandelaar)
en cliënttevredenheid zijn interessante operationele KPI’s.
3	
Efficiency-KPI’s zeggen iets over hoe slim we dingen
hebben gedaan. Bijvoorbeeld door loonkosten per
behandelaar, of aantal fte-medewerkers per ftebehandelaar, te meten.

Als je bijvoorbeeld meerdere behandelingen biedt
die hetzelfde klantresultaat opleveren, weet dan welke
je bedrijf het meeste helpt.
Richt daarnaast de processen in je bedrijf zodanig in,
dat jij en je medewerkers optimaal bijdragen aan de
bedrijfsprestaties en aan de klantbeleving. Met andere
woorden: doe zelf de dingen die alleen jij kunt doen en
laat al het andere door andere, daarvoor aangenomen (en
waarschijnlijk goedkopere) mensen doen. Dit draagt niet
alleen bij aan optimalisatie van je bedrijfsprestaties maar,
zoals al eerder vastgesteld, ook aan de klantbeleving.

5

Misschien ben je ooit gestart omdat je gewoon leuk werk
wilde doen en eigen baas wilde zijn. Maar nu denk je dat
het een goed idee is om er een pensioen mee op te
bouwen, of een bepaald salarisniveau mee te bereiken.
Of misschien ben je al voorzichtig aan het nadenken over
de verkoop of overname van je bedrijf als de door jou
gewenste pensioenleeftijd in zicht komt.
Wat je idee ook is, werk het uit in een plan en stel jezelf
jaarlijkse doelen. Gebruik je KPI’s om te kijken in hoeverre
je die doelen haalt en stel ze bij als je onder- of over
presteert.

MAAK JE DOELEN CONCREET
IN EEN GROEIPLAN

CONCLUSIE

Heb je al een idee waar je bedrijf over 5 of 10 jaar staat?
Of heb je daar alleen nog een (vaag) gevoel bij?
Toch is het belangrijk om daarover na te denken. Zo’n stip
op de horizon, hoe cliché het ook klinkt, geeft je houvast
als het gaat om de reden waarom je dit bedrijf bent gestart.
En dientengevolge op welke kansen en mogelijkheden
die je pad kruisen je wel of niet moet ingaan. Ook kan het
doel van je onderneming veranderen.

Of je nou alleen werkt of in een kliniek met meerdere artsen/medewerkers, het blijft een bedrijf en
dat moet ook als zodanig door jou geleid worden
om jouw doelen te halen. Hopelijk heb je iets aan
mijn ideeën en kun je je bedrijf weer een stapje
verder helpen. ∞

ADVERTENTIE

Dit klinkt misschien als een heel-ver-van-mijn-bedshow,
maar begin gewoon bij de basis en meet je productivi
teits-KPI’s. Bijvoorbeeld: omzetprestaties per bedrijfs
aspect; per tijdseenheid, per klant(groep), per behandel
soort, per locatie. Na verloop van tijd ga je bewegingen
zien en je afvragen hoe die bewegingen tot stand komen.
Als volgende stap kun je dan gericht gaan zoeken in
diepere lagen en naar operationele KPI’s gaan kijken,
enzovoort.
Belangrijke valkuil: stel niet teveel KPI’s op zonder focus.
Dat kost veel tijd en levert uiteindelijk te weinig op.
Ook een goed dashboard is belangrijk om je essentiële
informatie in één oogopslag te zien, juist om er niet
iedere maand/kwartaal veel tijd in te hoeven steken.

4

OPTIMALISEER JE PROCESSEN
EN JE BEDRIJFSRESULTATEN

Verdiep je in de opbrengsten en kosten die gemoeid
zijn met de verschillende diensten die je in je praktijk of
kliniek aanbiedt. Probeer te begrijpen (ook met behulp
van je KPI’s) op welke manier je de omzet per uur of de
kosten per behandeling kunt beïnvloeden en verbeteren.
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NIEUW!

PRAKTIJK EN WETGEVING
Door Femke Moerbeek, jurist en lid van de calamiteitencommissie

MASTER YOUR CRAFT

Even

voorstellen

Uniek en enig in zijn soort.
Combineert drie krachtige energieën in één apparaat

Geboren en getogen in Bergen NH, rechten gestudeerd in Leiden, ruim
10 jaar lang werkzaam geweest als jurist bij het Openbaar Ministerie in

CO laser | 1570nm laser | Impact™ ultrasound
2

Rotterdam en Haarlem en inmiddels alweer bijna 14 jaar bij Stichting DOKh,
bij cosmetisch artsen vooral bekend om de klachtenregeling en
Geschilleninstantie.

Bij Stichting DOKh ben ik nauw betrokken als jurist bij de
afdeling klachten, geschillen en calamiteiten. Een mooie
functie vooral omdat er vanuit klachten, geschillen en
calamiteiten veel geleerd kan worden. Daarin wil ik jullie
graag meenemen.
Met veel plezier zal ik in mijn rubriek artikelen schrijven
voor jullie vakblad. Daarin behandel ik vragen van
cosmetisch artsen en bespreek ik casuïstiek. Mijn doel
is vooral, 'vrees niet voor klachten maar kijk wat voor
leerpunten je eruit kan halen voor je cliënt en voor de
kwaliteit van de zorg die je als arts en kliniek levert'.

START
Ik start hieronder met een stroomdiagram via welke ik
de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in
de zorg, de Wkkgz, in kaart breng voor wat het aansluiten
bij de klachtenregeling en/of Geschilleninstantie betreft.
Op de volgende pagina's behandel ik meteen een eerste
onderwerp, 'het verschil tussen een complicatie en een
calamiteit' en stip ik kort de meldplicht aan en het onaf
hankelijk calamiteitenonderzoek.

stroomdiagram

Ja
Ja

Nee

Nee

Introduceert HyGrid™, een volledig nieuw, nooit eerder getoond concept in

Ja

Nee

huidverjonging en littekenbehandeling. Gepersonaliseerde ablatieve en non-ablatieve instellingen
zorgen na slechts 1 à 2 behandelingen voor zeker 50% meer effect met minder
dan de helft van de gebruikelijke hersteltijd.

GEÏNTERESSEERD?
Vraag informatie aan!
marketing@bloomedical.com
almalasers.nl/alma-hybrid-info
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COMPLICATIE EN CALAMITEIT
Door Femke Moerbeek, jurist en lid van de calamiteitencommissie

RUBRIEK
VRAGEN
EN
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E
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S
Ï
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A
C

'FOUT GEGAAN'

COMPLICATIE VS CALAMITEIT
Bij een complicatie is iets niet goed gegaan waardoor
een cliënt schade heeft opgelopen. Deze schade is een
onbedoeld of ongewenst gevolg van de verleende zorg.
De schade is niet gekomen omdat er iets niet goed is
gedaan in de zorg. De zorg is goed gedaan (er is bij
voorbeeld volgens richtlijnen/professionele standaard
gewerkt), maar heeft wel een onbedoelde of ongewenste
uitkomst (bijvoorbeeld een onverwachte allergische
reactie op een botox behandeling). De zorg is met andere
woorden optimaal geweest maar er is iets gebeurd wat
niemand had kunnen voorkomen.

Bij een calamiteit is er ook iets niet goed gegaan met
ernstige schade voor of de dood van een cliënt. Dit is een
onbedoelde of onverwachte uitkomst van de zorgverlening.
Deze schade is gekomen, omdat er iets niet goed is gedaan
in de zorgverlening (bijvoorbeeld onvoldoende handelen
volgens de richtlijnen/professionele standaard). Het zorg
proces is niet verlopen volgens de richtlijnen, afspraken
en professionele standaarden.

De Wet kwaliteit klachten

MAAR OOK 'FOUT GEDAAN?'

en geschillenzorg
hanteert de volgende definitie
van een calamiteit
(artikel 1 lid 1 Wkkgz):

Bij onverwachts ernstige schade bij een cliënt als gevolg van een
cosmetische behandeling is het voor jezelf en voor alle betrokkenen
belangrijk te weten of deze gebeurtenis voorkomen had kunnen worden.

'Een niet-beoogde of onverwachte
gebeurtenis, die betrekking heeft
op de kwaliteit van de zorg en die
tot de dood van een cliënt of een
ernstig schadelijk gevolg voor

Had jij als cosmetisch arts iets kunnen doen om de ongewenste uitkomst

een cliënt heeft geleid'

>

te voorkomen?
Als het antwoord op deze vraag ja is, dan heb je meteen het belangrijkste
verschil te pakken tussen een complicatie en een calamiteit.
Bij een calamiteit heeft de wijze van zorgverlening
namelijk bijgedragen aan de ongelukkige uitkomst
en had jij als arts wat anders kunnen doen.
Van een calamiteit kan je leren om zo
herhaling te voorkomen!
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EEN VOORBEELD OM HET VERSCHIL TUSSEN BEIDEN TE VERDUIDELIJKEN

WAT TE DOEN ALS JE TE MAKEN HEBT MET EEN CALAMITEIT?

Een cliënt krijgt een botox behandeling. Kort na deze behandeling krijgt cliënt een heftige allergische
reactie met blijvende schade.
De arts heeft gehandeld volgens de richtlijnen en overeenkomstig de professionele standaarden.
Cliënt was niet bekend met allergische reacties. Dit is vooraf door de arts nagegaan overeenkomstig
de hiervoor geldende richtlijnen.
De arts heeft alles goed gedaan. De uitkomst van de botoxbehandeling is een onbedoeld en
ongewenst gevolg van de verleende zorg.

Als er sprake is van een onverwachtse gebeurtenis met ernstige gevolgen, die valt onder de definitie
van een calamiteit dan ben je wettelijk verplicht de calamiteit binnen 3 dagen te melden bij de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Nu dezelfde uitkomst alleen een ander scenario. De arts uit dezelfde kliniek behandelt wederom een cliënt
met botox. Volgens de richtlijnen dient de arts zich vooraf te verdiepen in de medische geschiedenis van de
cliënt. Door drukte en vermoeidheid vergeet de arts dit te doen. Cliënt is bekend met allergische reacties.
Cliënt is zich niet bewust dat ze dit beter had kunnen melden en de arts vraagt er niet naar.
De arts start de behandeling.
Of in nog een ander scenario, de informatie over de bekendheid van allergische reacties van cliënt
staat in het digitale dossier van cliënt. Door een computerstoring kan de behandelend arts niet
bij deze informatie en de behandelend arts verzuimd ernaar te vragen.
De uitkomst van de laatste twee scenario’s is hetzelfde, namelijk ongewenst en voor de arts en cliënt
onverwachts, maar in deze scenario’s is er iets niet goed gedaan door de arts.
De schade is het gevolg van de zorgverlening en heeft te maken met de kwaliteit van zorg.

Bij twijfel of het gaat om een complicatie of een calamiteit heb je maximaal 6 weken de tijd om onderzoek
te doen en tot een inzicht te komen. Bij twijfel kan je altijd laagdrempelig contact opnemen met de
IGJ om met hen over de gebeurtenis te overleggen of je kan contact opnemen met de onafhankelijke
calamiteitencommissie van Stichting DOKh.
Samen met de arts of kliniek kan de calamiteitencommissie onderzoeken of er sprake is van een calamiteit
of een complicatie.
Wat wij, als calamiteitencommissie, bij twijfel adviseren is om met een aantal collega’s de casus te bespreken.
Ga met elkaar na of er leerpunten zijn. Heeft de casus te maken met de kwaliteit van zorg.
Kon de kwaliteit van zorg verbeterd worden in de betreffende casus? Ja?
Dan is er sprake van een calamiteit en is er een meldplicht!

ADVERTENTIE

MELDEN EN CALAMITEITENONDERZOEK

Wil jij investeren in jouw groei en
ontwikkeling als (cosmetisch) arts?

Het doel van de melding van de calamiteit is, dat er onderzoek gedaan wordt naar de oorzaken
van wat er niet goed is verlopen in de zorgverlening en daarvan te leren.

Meld je nu aan voor Skin Deep Anatomy!

Wanneer:
18 oktober 2021
09:00 - 18:00 uur

Waar:
Skillslab
Erasmus MC Rotterdam

Voor wie:
Artsen die een hele dag
praktische injectable
training willen op fresh
frozen heads.

Toegepaste anatomie voor
injectable behandelingen:
• Echografisch onderzoek
• Retrobulbaire injectie
Georganiseerd door:
A. van Rosmalen
P. Velthuis
G-J. Kleinrensink
S. Rambaran
M. Nonahal

Het doel is de zorg te verbeteren en de kans op een herhaling te minimaliseren.
Bij een complicatie is alles goed gedaan en zijn er om die reden geen verbeterpunten.

Hands-on training in het Skillslab
16 behandelindicaties oefenen en dissectie
van het gebied uitvoeren.
Veilig leren injecteren in een betrouwbare
omgeving.
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DOKh heeft een onafhankelijke calamiteitencommissie specifiek opgericht voor cosmetisch artsen,
huisartsen en verloskundigen. Zij hebben de kennis en de ervaring calamiteiten gedegen te onderzoeken
en zij stellen het rapport op waar de IGJ om vraagt. ∞

Feedback en begeleiding door ervaren
artsen KNMG.
Je kennis en anatomie
opfrissen.

Bron

6

Meld je nu aan via:
info@skindeepanatomy.nl
www.skindeepanatomy.nl
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Na het melden van de calamiteit bij de IGJ krijg je van hen het verzoek de calamiteit te laten onderzoeken.
De IGJ kan je vragen dit onderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijke calamiteitencommissie
volgens de richtlijn calamiteitenrapportage. Deze commissie kan je zelf samenstellen door collega’s
te vragen of je schakelt de hulp in van de calamiteitencommissie van Stichting DOKh.

accreditatie
punten

Wil je meer informatie over wat de

Brochure voor zorgaanbieders:

calamiteitencommissie van DOKh voor je

Calamiteiten Wkkgz melden aan IGJ;

kan betekenen? Neem dan contact op met

Inspectie Gezondheidszorg en jeugd,

Femke Moerbeek (fmoerbeek@dokh.nl),

januari 2020

jurist en lid van de calamiteitencommissie.
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DEEL 2
BTL HAS MORE THAN 20 PUBLISHED STUDIES ON THE EFFECTS OF OUR PROPRIETARY
HIFEM TECHNOLOGY, SHOWING IMPRESSIVE AND CONSISTENT RESULTS.

1

Now we would like to share some articles on combining EMSCULPT & EMTONE as
the ideal medical treatments for cellulite & body contouring!

1 EMTONE
EMTONE is amongst the new fighters
in the ring of cellulite according to the
article in Haute Living. Dr. Alina Sholar,
the board-certified plastic surgeon
from the US, explains the true cause
of cellulite while choosing EMTONE
as one of the best medical treatment
options to address cellulite:

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. Net als in
de vorige Cg-uitgave krijgen ook nu weer enkele sponsoren in willekeurige volgorde
de mogelijkheid hun bedrijf en de activiteiten bij u voor het voetlicht te brengen.

In deze uitgave
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1

BTL

2

Merz Aesthetics

3

SkinCeuticals

Check the Med Esthetics Magazine: Combination Contouring Treatments | MedEsthetics (medestheticsmag.com)
Wanneer u de publicaties met betrekking tot HIFEM, Emsculpt,
Emsculpt NEO of Emtone wilt
ontvangen; stuurt u dan alstublieft een mail naar:
ronald@btlmed.nl
of bel: +31 629 152604.
U bent ook van harte welkom
deze behandelingen eens te
komen ervaren in ons nieuwe
kantoor in Hilversum. ∞
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www.btlaesthetics.com

zichtbaar en werken zij op de achtergrond mee om het werk van de vereniging

ronald@btlmed.nl

Zij maken het mogelijk u steeds weer goed te informeren. Vaak zijn zij niet eens

EMSCULPT & EMTONE are a proven combination for
those who are seeking nonsurgical solutions in body
contouring according to David Shafer, MD, and Dendy
Engelman, MD from the US: "We like to pair the EM
SCULPT and EMTONE (“Taut and Toned"). These are
both non-invasive procedures
with zero recovery time. Each
on their own are great, but the
way they enhance each other is
unmistakable.”

+31 (0)85 0404 841

De sponsoren van de NVCG zijn als partner van groot belang voor de vereniging.

Read the full Haute Living article: The Cellulit
Fight: The Odds Just Turned In Your Favor!
(hauteliving.com)

2 EMSCULPT & EMTONE

BTL Benelux

"Studies show that this completely
non-invasive treatment reduces the appearance of cellulite. EMTONE is the first and only
device that simultaneously delivers both thermal and
mechanical energy to eliminate all main causes of cel
lulite and loose skin effectively and non-invasively."

Merz Aesthetics® lanceert deze nazomer in Nederland twee nieuwe marketingcampagnes.

2

Deze zijn zowel aan cosmetisch artsen als aan huidige én vooral potentiële patiënten gericht.
De eerste campagne is voor onze niet-invasieve collageen stimulerende behandelmethode Ultherapy®,
die middels ultrasound werkt en de tweede campagne is voor Belotero® Revive, de injectable
hyaluronzuur skinbooster die hydratatie van de huid bevordert dankzij glycerol en de hygroscopische
eigenschappen. Merz Aesthetics® is gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve en minimaalinvasieve esthetische behandelingen. Ultherapy® en Belotero® Revive zijn hiervan het bewijs.

De kliniek in de hoofdrol

Er goed uit zien en kunnen stralen, dat geeft mensen
zelfvertrouwen. Daardoor durft ook de doelgroep
haar ‘shine moment’ te pakken. Op basis van dit
inzicht introduceert Belotero® Revive de campagne:
It’s Your Time to Shine!’. Deze campagne wordt
primair online uitgerold, o.a. op het online magazine
platform LINDA.

De Ultherapy ® campagne heeft als thema ‘Ik zou
u nooit blind behandelen’. Dit om aandacht te
vestigen op het feit dat bij een Ultherapy® ultrasound behandeling gebruik wordt gemaakt van
echotechniek om te kunnen zien wáár exact in
de huidlaag behandeld wordt. ‘Want het zien van
elk detail telt’, is hier dan ook de toepasselijke subheading.
Participerende artsen wordt de mogelijkheid geboden, namens hun kliniek, zelf in deze campagne
te verschijnen met specifieke fotografie én film. Uit
deze shoot, worden online en offline reclamematerialen vervaardigd die de basis vormen voor de
campagne. De campagne zal o.a. zichtbaar zijn op
de populaire platformen van Jan, LINDA, Nouveau,
Harper’s Bazaar, &C en Elle.

Merz Aesthetics

Hoevestein 36 D

4903 SC Oosterhout

www.merzaesthetics.nl

It’s your time to shine!

IT’S
IT’SHER
HERTIME
TIME
IT’S
IT’S
HER
HER
TIME
TIME
TO
TOSHINE!
SHINE!
TO
TO SHINE!
SHINE!

Bent u geïnteresseerd in Ultherapy® en/of Belotero®
Revive? Neem dan contact met ons op via een van
onze sales area managers. ∞
‘Hydrateer Je Huid van Binnenuit’
is de pakkende sub-heading bij
het hoofdthema. De cosmetisch
artsen die Belotero ® Revive van
Merz Aesthetics® aanbieden, kunnen uiteraard ook ‘shinen’ middels
de campagne: de klinieken krijgen
daarom niet alleen aantrekkelijk
materiaal voor in hun klinieken
ter beschikking, maar ook online
materiaal voor gebruik in bijvoorbeeld de eigen social mediakanalen. Zo wordt deze campagne zowel via de klinieken
als rechtstreeks naar de patiënt
uitgerold over alle denkbare kanalen.
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BELOTERO Revive gebruiksaanwijzing

VERENIGING

ONZE MISSIE IS OM DE GEZONDHEID VAN DE HUID TE VERBETEREN. Met dit doel als

3

leidraad maken wij één simpele belofte - we bieden geavanceerde huidverzorging ondersteund door
wetenschap. Onze krachtige formules komen voort uit tientallen jaren onderzoek naar huidkanker en hebben geleid tot cruciale doorbraken op het gebied

EEN COMPILATIE VAN HET ONLINE SYMPOSIUM

van antioxidanten. We stellen producten samen om tekenen van veroudering

'Pro-aging'

Aansluitend aan de ALV van 5 juni jl. werd het NVCG Symposium gehouden, met het thema

te corrigeren, de gezonde huid te beschermen en schade in de toekomst te
voorkomen. Onze klinische huidverzorging wordt wereldwijd gebruikt door
onder andere dermatologen, cosmetisch artsen en plastisch chirurgen
voor dagelijkse thuiszorg en om esthetische procedures aan te vullen.

Het onderscheid van SkinCeuticals
De filosofie van SkinCeuticals – PREVENT, CORRECT,
PROTECT – is gebaseerd op de basisprincipes die artsen en andere huidexperts hanteren om een optimale
gezondheid van de huid te realiseren.
	
Prevent: voorkomen van tekenen van (vroegtijdige)
huidveroudering met antioxidant serums
	
Correct: corrigeren van reeds zichtbare tekenen van
huidschade met doelgerichte serums en crèmes
	
Protect: beschermen van de huid tegen UVA- en
UVB-schade met breedspectrum zonbescherming.

www.skinceuticals.nl

Alle producten in ons portfolio zijn grondig getest
en hebben een klinisch bewezen werking. Maar wat
houdt dat in: klinisch bewezen effectiviteit?
Wij onderwerpen onze actieve ingrediënten en definitieve formuleringen
aan klinische onderzoeken om
wetenschappelijk gevalideerd bewijs
te verkrijgen dat ze hun claims
daadwerkelijk kunnen
waarmaken.
Echter, niet alle klinische
onderzoeken zijn gelijk.
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Sommige studies kijken alleen naar een of twee ingrediënten in een formulering. Anderen testen deze ingredi
ënten in concentraties die veel hoger zijn dan die in het
eindproduct. Sterker nog, sommige onderzoeken worden
in vitro uitgevoerd in tegenstelling tot echte, levende huid.
Bij SkinCeuticals houden we ons tijdens onze klinische
studies aan de hoogste medische en farmaceutische
normen. Wij voeren biomarkerstudies uit om de werking
van een eindformulering in de huid te beoordelen, evalueren de werkzaamheid van een product op de huid van
de cliënt en communiceren altijd het gemiddelde resultaat – niet het bovengemiddelde. Daardoor vertalen de
resultaten van onze klinische studies zich precies naar
hoe onze producten presteren wanneer ze in de echte
wereld worden gebruikt: op de huid van jullie cliënten.

Onze benadering van Integrated Skincare
Wij geloven dat de beste resultaten volgen bij een geïntegreerde aanpak: een doeltreffende combinatie van
in-office esthetische behandelingen en geavanceerde
producten voor thuisgebruik. Om deze reden is SkinCeuticals al sinds 1997 niet meer weg te denken uit de
behandelkamers van medische experts. Onze producten
worden direct tijdens behandelingen en thuis gebruikt
om resultaten van klinische procedures aan te vullen en
te verlengen, en tegelijkertijd eventuele downtime en
bijwerkingen te verminderen. Op deze manier zetten wij
huidverzorging niet neer als een losse categorie binnen
de kliniek, maar als een onderdeel van het totale behandelprotocol met als belangrijkste doel: betere resultaten
en meer tevreden cliënten. En tevreden cliënten, worden
loyale ambassadeurs! ∞

Met anti-aging zeg je eigenlijk dat je tegen ouder worden bent. Dat we veroudering moeten bestrijden.
De pro-age beweging is in opkomst. Wat is de rol van de cosmetisch arts KNMG hierin?
Collega Diederik van Imhoff en Kim Coppes (professioneel moderator) hielden deze dag rondetafelgesprekken
met diverse sponsoren en ook werden er verschillende presentaties gehouden met het thema Pro-Aging.
Voor beide events was het Carlton Hotel in Utrecht de gastheer.
Op de volgende pagina’s ziet u visuals van de sessies van het online symposium.

Het programma van 5 juni 2021
10.00 - 12.00 uur
12.00 - 12.30 uur
12.30 uur

Algemene Ledenvergadering
Pauze
Start Symposium / Welkomswoord en aanvang Symposium
WAT

WIE

SUBTHEMA

12.30 - 13.20 uur

Talkshow 1

Gasten: Allergan (Meike Kerstens), Galderma (Mark Mul)
en Merz (Bruno Crepain)

Subthema Talkshow 1: Pro-aging en schoonheid

13.30 - 14.00 uur

Ted Talk video’s

Video’s van : IBSA, Entercare, Sinclair

13.30 - 13.55 uur

Talkshow 2

Gasten: Skin Tech Pharma (Esther Vogelenzang + Boris
Hoenson) met MPT International (Mark Joris)

14.40 - 14.50 uur

Pauze

14.50 - 15.15 uur

Ted Talk Live

15.55 - 15.30 uur

Pauze

15.15 - 15.30 uur

Talkshow 3

16.00 uur

Einde Symposium

Subthema Talkshow 2: Pro-aging en huid

Gasten: BTL Benelux (Ronald Koopman) en
Bloomedical (Fiona Overbeek en Mandy van der Linden)

Gasten: Bo Medical (Richard Struik en Margaux van der Kuil)

Subthema Talkshow 3: Pro-aging en volume

SPONSOREN VAN DIT EVENT

>
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De online bezoekers en hun chats
zorgden voor interessante, leuke én
kritische interacties

Mark Mul
namens Galderma

Meike Kerstens
namens Allergan Aesthetics

>

Het symposium werd geleid
door professioneel moderator
Kim Coppes

Bruno Crepain
namens Merz Aesthetics
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One Complete Body
Sculpting Solution
truBody is een complete niet-chirurgische oplossing
voor het vormgeven van het lichaam om vet te
verwijderen, spieren weer op te bouwen en de
huid te vernieuwen. Door twee toonaangevende
technologieën te combineren - truSculpt iD en
truSculpt flex - werkt truBody door de spiermassa
(gemiddeld + 30%1) en het metabolisme te vergroten,
terwijl onderhuids vet permanent wordt vernietigd
(gemiddeld 24%2).

VEILIGE & GECONTROLEERDE ENERGIE LEVERING

• Behandel ALLE lichaams- / huidtypes en alle fifitnessniveaus zonder BMI-beperking

PERSOONLIJKE ERVARING

• Verhoog de spiermassa terwijl u vetcellen permanent vernietigt (FDA-goedgekeurd)

€

MAXIMAAL RENDEMENT OP INVESTERING

de meest voorkomende problemen met het lichaam met een 360
• Behandel
oplossing voor lichaamscontouren

BODY
SCULPTING

VET VERWIJDEREN & SPIEROPBOUW

Boris Hoenson
en Esther Vogelenzang
namens Skin Tech Pharma

Photos Courtesy of A. Moradzadeh, M.D.

~ 24% vetvermindering2 + 30% spiermassa1

Before

After 4 Weeks

>

1 truSculpt iD Tx & 4 truSculpt Flex Tx

0318-570439 | info@esthemed.nl | cutera.com

Mark Joris namens MPT

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. AP002774 rA
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Fiona Overbeek
namens Bloomedical Benelux

>
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Richard Struik en Margaux van der Kuil
namens Bo Medical

Ronald Koopman
namens BTL Benelux

Diederik van Imhoff en nieuwe
voorzitter Marguerite van Randwijck.
Samen met Aleid Koppius, Thanya Tha-In
en Maarten Façee Schaeffer, vormen zij
vanaf vandaag het NVCG bestuur

The rejuvenating and restructuring
power of polymerised polynucleotides

Het was een bijzondere dag
en tevens de laatste ALV
voor Catharina Meijer en
Franca van der Smit als
voorzitter en bestuurslid
van de NVCG ∞

juvenus biedt door zijn sterk hydraterend en antioxidatief
effect een optimale omgeving voor de groei van fibroblasten.
juvenus is daarom uitermate geschikt om huidimperfecties
te verbeteren en is verkrijgbaar in twee concentraties.

54

De cosmetisch arts bevestigt de patiënt te hebben geïnformeerd over een mogelijk risico verbonden aan het gebruik van het
medische hulpmiddel in overeenstemming met het beoogde gebruik. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing om het juiste product voor
elke specifieke indicatie te kiezen. Verkrijgbaar met CE 0373
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www.croma.at

Drs. Aleid Koppius

VERENIGINGSNIEUWS
Door Ank de Bruin, verenigingsmanager NVCG

EEN NIEUW BESTUUR
EEN NIEUW ELAN
BINNEN DE VERENIGING
Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering op 5 juni jl. hebben de leden 3 nieuwe bestuursleden gekozen.
Samen met de nieuwe voorzitter Marguerite van Randwijck en bestuurslid Diederik van Imhoff vormen zij
een nieuw bestuur. We stellen ze hier nog een keer voor:

Aleid Koppius studeerde Geneeskunde aan de Vrije Universiteit
van Amsterdam. Vanuit een bijzondere interesse in de mens heeft
zij daarnaast 2 jaar psychologie gestudeerd. Zij deed chirurgische
ervaring op bij de afdeling Plastische Chirurgie aan het VUmc en heeft
op dit gebied meerdere wetenschappelijke onderzoeken gedaan in
zowel binnen- als buitenland, waarvan zij de resultaten presenteerde
op (inter)nationale congressen.
Na haar studie werd Aleid medeoprichtster en mede-eigenaresse van
een cosmetische kliniek, waar zij als cosmetisch arts veel behandelingen heeft uitgevoerd. Door ‘unfair play’ werd
zij genoodzaakt dit hoofdstuk te beëindigen.
Zij verhuisde naar London, waar zij samenwerkte met en opgeleid werd door Raj Acquilla. Na dit mentorschap
programma keerde zij terug naar Nederland waar zij momenteel werkzaam is op 3 locaties; Falck Clinic,
Esthetisch Centrum Jan van Goyen en Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne. Naast het uitvoeren van
cosmetische behandelingen is Aleid AMI faculty member bij Allergan en mag artsen leren en inspireren.
Je kunt Aleid omschrijven als een gepassioneerde vakidioot, bourgondische levensgenieter,
én gelukkige moeder van Mees (2 jaar) en Beer (10 mnd).

Dr. Thanya Tha-In
Thanya Tha-In is chirurg en cosmetisch arts KNMG.
Zij studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit
in Rotterdam en behaalde cum laude haar artsenexamen
in 2004. Daarna verrichtte zij promotieonderzoek aan de
Oxford universiteit in Engeland. In 2009 is ze gepromoveerd
om het onderwerp “Immunologische afweermechanismen
na levertransplantatie” en in 2014 heeft ze haar opleiding
tot chirurg succesvol afgerond.
Na haar opleiding tot chirurg, richtte zij zich volledig op de cosmetische chirurgie en heeft veel ervaringen
opgedaan in Nederland en in het buitenland. Zij is gespecialiseerd in cosmetische gelaatschirurgie en heeft
meer dan 10 jaar ervaring in de cosmetische geneeskunde. Ze is eigenaar van Skin+Surgery Clinics in
Den Haag en Bergschenhoek en is opleider Cosmetische Geneeskunde.
Sinds 2018 is Dr. Thanya Tha-In actief in diverse commissies binnen het NVCG. Ze is voorzitter van de
visitatiecommissie, lid van de onderwijscommissie en wetenschapscommissie en is betrokken bij het schrijven
van bekwaamheidseisen van de werkgroep cosmetische chirurgie. Ze zet zich in voor professionalisering in
de cosmetische geneeskunde. Patiëntveiligheid en kwaliteit staan hoog bij haar in het vaandel.

WIST JE

DAT....
... We de grens van meer dan 100 cosmetisch artsen
KNMG bereikt hebben? En dat we verwachten dat aan
het eind van de overgangsregeling (1 juli 2022) ongeveer
200 geregistreerde artsen KNMG lid zullen zijn van de
NVCG! Hoe meer leden, hoe gezelliger en beter, dus ken
je iemand die nog geen cosmetisch arts KNMG is?
Geef ze een reminder om zich op tijd te laten visiteren!
Op naar 200 cosmetisch artsen KNMG
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... Alle artsen die in aanmerking denken te
komen voor de overgangsregeling nu al een
visitatie kunnen aanvragen ook al kunnen zij
nog niet helemaal voldoen aan de eis van de
nascholingen. ‘De NVCG denkt met je mee’!
Laat je nu visiteren, voldoe op een later
moment aan de nascholingseisen

Drs. Maarten Façee Schaeffer
In 2011 heeft Dokter Maarten Façee Schaeffer zijn
studie geneeskunde aan de Vrije universiteit van Amsterdam
succesvol afgerond. Daarna is hij 4 jaar werkzaam geweest op
de afdeling Orthopedie in het Onze lieve vrouw gasthuis en
het Sint Lucas Andreas in Amsterdam. In deze periode heeft hij veel
chirurgische ervaring opgedaan en wetenschappelijk onderzoek verricht.
In 2015 kreeg hij de kans de officiële opleiding tot cosmetisch arts te volgen.
Deze opleiding heeft hij in 2017 succesvol afgerond waarmee hij één van de eerste
officieel afgestudeerde cosmetische artsen (KNMG) van Nederland werd.
Na het afronden van zijn opleiding is hij mede-eigenaar geworden van
YourFACE Clinics met filialen in Amsterdam en Woerden.
Sinds 2019 is hij lid van de onderwijscommissie en is hij ACE trainer bij Merz pharma.
Hij zet zich in voor de kwaliteit van de opleiding, het verder professionaliseren
van het vak en het versterken van de positie van cosmetisch artsen KNMG
binnen de Nederlandse geneeskunde.

... Dat we binnenkort, in samenwerking met Kiwa,
starten met een pilot en dat in 2022 klinieken zich
kunnen laten visiteren voor het NVCG Keurmerk
voor klinieken. De titel ‘cosmetisch arts KNMG’
is het ‘keurmerk’ voor de arts, met dit keurmerk
voor klinieken kunnen we ons nog professioneler
positioneren in het medisch landschap.

... Dat we naast het CG magazine
we de leden regelmatig op de
hoogte zullen houden van de
ontwikkelingen binnen de NVCG
door middel van een NVCG
nieuwsbrief. Zodat jullie weten
waar we mee bezig zijn.

... Dat we inmiddels gestart
zijn met de organisatie van
het NVCG congres en het
bestuur er naar uitkijkt u allen
weer te kunnen ontmoeten.
Het wordt weer een super
interessant congres, ook voor
collega artsen (bijvoorbeeld
huisartsen, dermatologen)
met interesse in de cosmetische geneeskunde!
Congres zaterdag
27 november a.s.

NVCG nieuwsbrief

>

NVCG keurmerk voor klinieken
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Meer dan 4.200 peer-reviewed publicaties8*†

Tijdens de '2021 Weilandsessie' te Lochem in het eerste weekend van september kwam het voltallige bestuur
bij elkaar. Er is tijdens dit weekend hard gewerkt. Zo werden naar aanleiding van het NVCG beleidsplan 2021 -2023
diverse zaken besproken en uitgewerkt...
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Model werd tijdens 1 sessie met VISTABEL® behandeld voor voorhoofdslijnen (FHL) (20 E), kraaienpootjes (CFL) (24 E) en glabellalijnen (GL) (20 E). Afbeeldingen worden gebruikt voor illustratieve doeleinden. Behandelingsresultaten kunnen variëren.
Model werd tijdens 1 sessie met VISTABEL® behandeld voor voorhoofdslijnen (FHL) (20 E), kraaienpootjes (CFL) (24 E) en glabellalijnen (GL) (20 E). Afbeeldingen worden gebruikt voor illustratieve doeleinden. Behandelingsresultaten kunnen variëren.
CFL, crow’s feet lines; FHL, forehead lines; FWS, facial wrinkle scale; GL, glabellar lines; HCP, healthcare practitioner; ITT, intention to treat; kDa, kilodalton; mITT, modified intention to treat; PP, per protocol.
CFL, crow’s feet lines; FHL, forehead lines; FWS, facial wrinkle scale; GL, glabellar
lines; HCP, healthcare practitioner; ITT, intention to treat; kDa, kilodalton; mITT, modified intention to treat; PP, per protocol.
®
* Esthetisch en therapeutisch gebruik. † Gegevens vanaf september 2019.8 ‡ Een fase 3-onderzoek van 12 maanden, bestaande uit twee behandelingsperioden, waarin de veiligheid en werkzaamheid van VISTABEL
werd geëvalueerd voor de behandeling van FHL verdeeld over de frontalis (20 E) en het glabellacomplex
* Esthetisch en therapeutisch gebruik. † Gegevens vanaf september 2019.8 ‡ Een fase 3-onderzoek van 12 maanden, bestaande uit twee behandelingsperioden, waarin
de veiligheid en werkzaamheid van VISTABEL® werd geëvalueerd voor de behandeling van FHL verdeeld over de frontalis (20 E) en het glabellacomplex ®
(20 E), met of zonder gelijktijdige behandeling van CFL (24 E). Twee behandelingsperioden: een 6 maanden durende, dubbelblinde, gerandomiseerde (VISTABEL® versus placebo in een 2:2:1 verhouding), parallelle groep behandelperiode 1 (dagen 1-180) gevolgd door een 6 maanden durende, open-label (VISTABEL
)
®
(20 E), met of zonder gelijktijdige behandeling van CFL (24 E). Twee behandelingsperioden: een 6 maanden durende, dubbelblinde, gerandomiseerde (VISTABEL® versus placebo in een 2:2:1 verhouding), parallelle groep behandelperiode 1 (dagen 1-180) gevolgd door een 6 maanden durende, open-label (VISTABEL
)
2
behandelperiode 2 (dagen 180-360). Een responder was een patiënt met verbetering van de door de onderzoeker en de proefpersoon beoordeelde FHL-ernst met behulp van FWS-beoordelingen van geen / mild bij maximale wenkbrauwverhoging op dag 30 (mITT-populatie, N = 568; co-primair EU-eindpunt).
§ Gegevens
behandelperiode 2 (dagen9180-360). Een responder was een patiënt met verbetering van de door de onderzoeker en de proefpersoon beoordeelde FHL-ernst met behulp van FWS-beoordelingen van geen / mild bij maximale wenkbrauwverhoging op dag 30 (mITT-populatie, N = 568; co-primair EU-eindpunt).2 § Gegevens
vanaf februari 2020.
¶ Percentage proefpersonen dat een beoordeling van geen of mild bereikte op FWS voor de ernst van FHL bij maximale wenkbrauwverhoging op dag 30 (mITT-populatie, N = 568; co-primair EU-eindpunt).² ** Een internationaal, multicenter, retrospectief overzicht van de grafiek om de tevredenheid
9
vanaf februari 2020. ¶ Percentage proefpersonen dat een beoordeling van geen of mild ®bereikte op FWS voor de ernst van FHL bij maximale wenkbrauwverhoging op dag 30 (mITT-populatie, N = 568; co-primair EU-eindpunt).² ** Een internationaal, multicenter, retrospectief overzicht van de grafiek om de tevredenheid
®
van de patiënt en de veiligheid van langdurige continue behandeling met VISTABEL te evalueren (ITT-populatie, N = 207; PP-populatie, N = 194). Door patiënt en arts gerapporteerde algemene tevredenheid over de effectiviteitsvragenlijst: “Hoe tevreden bent u in het algemeen over het effect van VISTABEL
?” 97,9%
algemene tevredenheid over de effectiviteitsvragenlijst: “Hoe tevreden bent u in het algemeen over het effect van VISTABEL®?” 97,9%
van de patiënt en de veiligheid van langdurige continue behandeling met VISTABEL® te evalueren (ITT-populatie, N = 207; PP-populatie, N = 194). Door patiënt en arts gerapporteerde
(190/194) van de HCP’s en 95,8% (184/192) van de patiënten waren ofwel zeer tevreden, ofwel overwegend tevreden over het algehele effect van continue VISTABEL®-behandeling. (PP-populatie, secundair eindpunt).4
(190/194) van de HCP’s en 95,8% (184/192) van de patiënten waren ofwel zeer tevreden, ofwel overwegend tevreden over het algehele effect van continue VISTABEL®-behandeling. (PP-populatie, secundair eindpunt).4

Verkorte productinformatie VISTABEL 4 Allerganeenheden/0,1 ml, poeder voor oplossing voor injectie
Verkorte productinformatie VISTABEL 4 Allerganeenheden/0,1 ml, poeder voor oplossing voor injectie
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 bekendeenovergevoeligheid
botulinumtoxine
type A of voor
één te
vanworden
de hulpstoffen
geneesmiddel;
patiëntenvan
methet
myasthenia
het syndroom
Eaton-Lambert;
een infectie
op de voorgestelde
injectieplaats.
Bijzondere
waarschuwingen
voorzorgen bij voor
gebruik:
Bijzondere voorzorgen
dienen
genomenvan
bij het
de bereiding
en debij
toediening
product engravis
bij deofinactivatie
en devan
verwijdering
van debijresterende
ongebruikte
oplossing. Dit
injectieplaats.
Bijzondere
waarschuwingen
voorzorgen
voorzorgen
dienen teVóór
worden
genomen
de bereiding
toediening
het product
en bij deanatomie
inactivatieeneneventuele
de verwijdering
van de van
resterende
ongebruikte
oplossing.
Dit
geneesmiddel
bevat minder
dan 1 mmol en
natrium
(23 mg)bij
pergebruik:
dosis enBijzondere
is dus nagenoeg
“natriumvrij”.
toediening
vanbij
VISTABEL
dient en
mendeeen
inzicht tevan
hebben
in de relevante
veranderingen
de anatomie
ten gevolge
van vroegere
geneesmiddel
bevat
minderendan
1 mmol
natrium (23
mg) per dosis
en is dus
nagenoeg
toediening
van VISTABEL
dient men een inzicht
te hebbenmogen
in de relevante
anatomie
en eventuele
veranderingen
anatomie tenreactie
gevolgevoor
vannavroegere
chirurgische
ingrepen
injectie
in kwetsbare
anatomische
structuren
moet
worden “natriumvrij”.
vermeden. DeVóór
aanbevolen
dosering
en toedieningsfrequentie
van VISTABEL
niet worden
overschreden.
Zeer zelden
doet zichvan
eendeanafylactische
injectie van
chirurgische
ingrepen en Daarom
injectie inmoeten
kwetsbare
anatomische
structuren
moet
worden vermeden.
De aanbevolen
dosering
toedieningsfrequentie
van VISTABEL
mogen nietaandoening
worden overschreden.
Zeermeer
zelden
doet
eensignificante
anafylactische
reactie voor
na injectie
het botulinumtoxine.
epinefrine
(adrenaline)
of andere
maatregelen
tegen anafylaxie
beschikbaar
zijn.en
Patiënten
met een niet herkende
neuromusculaire
lopen mogelijk
kans
op zich
klinisch
systemische
effecten
zoals van
ernstige
het botulinumtoxine.
Daarom moeten epinefrine
(adrenaline)
of andere
maatregelen
tegen anafylaxie
beschikbaar
met een
niet herkende
neuromusculaire
aandoening
mogelijk meer
kans
op klinisch(zie
significante
systemische effecten
zoals ernstigeis ook
dysfagie en ademhalingsproblemen
bij toediening
van typische
doses
van botulinumtoxine
type A.
In sommigezijn.
vanPatiënten
deze gevallen
duurde
de dysfagie
enkele maanden
en vereistelopen
het plaatsing
van een
maagsonde
rubriek ‘Contra-indicaties’).
Voorzichtigheid
dysfagie
en
ademhalingsproblemen
bij
toediening
van
typische
doses
van
botulinumtoxine
type
A.
In
sommige
van
deze
gevallen
duurde
de
dysfagie
enkele
maanden
en
vereiste
het
plaatsing
van
een
maagsonde
(zie
rubriek
‘Contra-indicaties’).
Voorzichtigheid
is
ook
geboden bij het gebruik van VISTABEL voor behandeling van patiënten met amyotrofe laterale sclerose of met perifere neuromusculaire stoornissen. Bijwerkingen die mogelijk te wijten zijn aan verspreiding van het toxine weg van de plaats van toediening, werden zeer
geboden
bij gerapporteerd
het gebruik vanmet
VISTABEL
voor behandeling
vandie
patiënten
amyotrofe
sclerose doses,
of met perifere
Bijwerkingen
die mogelijk te wijten
aan en
verspreiding
van het
wegInjectie
van devan
plaats
van toediening,
werden
zeer bij
zelden
botulinumtoxine.
Patiënten
worden met
behandeld
metlaterale
therapeutische
kunnen neuromusculaire
meer spierzwaktestoornissen.
vertonen. Sliken ademhalingsproblemen
zijn zijn
ernstig
kunnen leiden
tot toxine
de dood.
VISTABEL
wordt niet
aanbevolen
zelden
gerapporteerd
botulinumtoxine.
worden behandeld
therapeutische moeten
doses, kunnen
meermedisch
spierzwakte
vertonen.
en ademhalingsproblemen
zijn ernstig en kunnenTeleiden
tot detoediening
dood. Injectie
van VISTABEL
niet aanbevolen
patiënten
met eenmet
voorgeschiedenis
vanPatiënten
dysfagie die
en aspiratie.
Patiënten met
of zorgverstrekkers
onmiddellijk
advies
vragen Slikin geval
van slik-, spreek- of ademhalingsproblemen.
frequente
of toediening
van te wordt
hoge doses
kunnen hetbijrisico
patiënten
met een
van dysfagie
Patiënten
zorgverstrekkers
moeten
onmiddellijk
medisch advies type
vragen
in geval
vanheeft,
slik-,ook
spreekof ademhalingsproblemen.
frequente
toediening
of injectie
toediening
van te hoge
kunnen
risico
op vorming
vanvoorgeschiedenis
antistoffen verhogen.
Vormingen
vanaspiratie.
antistoffen
kan tot ofgevolg
hebben dat de
behandeling
met botulinumtoxine
A geen
effect
in andere
indicaties. Zoals bij elkeTevorm
van injectie
kan de
aanleiding
gevendoses
tot lokale
pijn,het
inflammatie,
op vorming
van antistoffen
verhogen.
Vormingzwelling/oedeem,
van antistoffen kan
tot gevolg
hebben
dat de
behandeling
metblauwe
botulinumtoxine
type A geen effect
in andere
indicaties.
Zoals bij reactie
elke vorm
van injectiewaaronder
kan de injectie
aanleiding
geven tot lokalehypotensie
pijn, inflammatie,
paresthesie,
hypoesthesie,
gevoeligheid,
erytheem,
lokale
infectie,
bloeding
en/of een
plek. Naald-gerelateerde
pijnheeft,
en/of ook
de angst
kunnen
een vasovagale
veroorzaken,
voorbijgaande
symptomatische
en syncope.
paresthesie,
hypoesthesie,
gevoeligheid,
zwelling/oedeem,
lokale
bloedinginjectieplaats(en)
en/of een blauweofplek.
Naald-gerelateerde
en/of de is.
angst
vasovagale
reactie
veroorzaken,
waaronder
voorbijgaande
symptomatische
hypotensie
en syncope. voor
Voorzichtigheid
is geboden
bij gebruik
van VISTABEL bijerytheem,
ontsteking
van infectie,
de voorgestelde
als de
doelspier te zwakpijn
of atrofisch
Let kunnen
erop omeen
VISTABEL
niet te
injecteren
in een bloedvat,
wanneer
het wordt
geïnjecteerd tussen
de wenkbrauwen
Voorzichtigheid
is geboden
bij gebruikgezien
van VISTABEL
bij fronsen,
ontsteking
de voorgestelde
injectieplaats(en)
of als de of
doelspier
te zwak ofdieatrofisch
is. zijn
Let erop
om VISTABEL
niet te injecteren
in eenzie
bloedvat,
tussen
de behandeling
van fronslijnen
bij volledig
vanvankraaienpootjes
gezien
bij volledige glimlach
voorhoofdlijnen
zichtbaar
bij maximaal
opgetrokken
wenkbrauwen;
rubriekwanneer
‘Doseringhetenwordt
wijzegeïnjecteerd
van toediening’
in de
de wenkbrauwen
volledige versievoor
van de
de behandeling
vanvan
fronslijnen
gezien bij volledig
bij volledige
glimlach‘Dosering
of voorhoofdlijnen
dietoediening’
zichtbaar zijn
maximaal opgetrokken
zie rubriek
‘DoseringHet
engebruik
wijze van
in de niet
volledige
versie bij
vanpersonen
de
Samenvatting
de Productkenmerken.
Er is fronsen,
een risicovan
vankraaienpootjes
ooglidptosis nagezien
behandeling,
zie paragraaf
en wijze van
voorbijtoedieningsinstructies
en wenkbrauwen;
hoe u dit risico kunt
minimaliseren.
vantoediening’
VISTABEL wordt
aanbevolen
Samenvatting
is een risico
van ooglidptosis
na behandeling,
zie paragraaf
en wijze van
toediening’
toedieningsinstructies
en hoe
u ditde
risico
kunt minimaliseren.
Het gebruik
van VISTABEL
wordttreden
niet aanbevolen
jonger danvan
18.deErProductkenmerken.
zijn beperkte fase-3Erklinische
gegevens
met VISTABEL
bij patiënten ouder
dan 65 ‘Dosering
jaar. Bijwerkingen.
Algemeen:
De voor
bijwerkingen
kunnen te wijten
zijn aan
behandeling,
de injectietechniek
of beide.
Bijwerkingen
doorgaans bij
oppersonen
enkele dagen
jonger
18. Er zijn
fase-3 klinische
gegevens
met VISTABEL
bij patiënten
ouder
dan 65
jaar. Bijwerkingen.
De bijwerkingen
kunnen
te wijten zijn aan
de behandeling,
de injectietechniek
beide.van
Bijwerkingen
tredenspieren
doorgaans
opspieren
enkele dagen
nadan
de injectie
en beperkte
zijn van voorbijgaande
aard.
De meeste
bijwerkingen
waren mild
tot matig
ernstig.
De verwachte Algemeen:
farmacologische
werking van
het botulinumtoxine
is een
plaatselijke spierzwakte.
Echter,ofzwakte
aangrenzende
en / of
op afstand
na devan
injectie
en zijn
voorbijgaande
aard. De meeste
bijwerkingen
waren mild
tot matig
ernstig.
De verwachte
farmacologische
werking
van het
een
plaatselijke
Echter,
zwakte
van aangrenzende
spieren en /ofofstekend
spieren gevoel,
op afstand
de plaats
vanvan
injectie
werden gerapporteerd.
Blefaroptosis,
eventueel
te wijten
aan de
techniek,
strookt met
de farmacologische
werking
vanbotulinumtoxine
VISTABEL. Zoalsisbij
elke
vorm vanspierzwakte.
injectie kan de
injectie
aanleiding
geven tot pijn/brandend
oedeem
van de
plaats
van
injectie
werden
gerapporteerd.
Blefaroptosis,
eventueel
te
wijten
aan
de
techniek,
strookt
met
de
farmacologische
werking
van
VISTABEL.
Zoals
bij
elke
vorm
van
injectie
kan
de
injectie
aanleiding
geven
tot
pijn/brandend
of
stekend
gevoel,
oedeem
en/of een blauwe plek. Koorts en griepachtig syndroom werden ook gemeld na injectie van botulinumtoxine. Bijwerkingen – frequentie: Voor elke indicatie wordt de frequentie van bijwerkingen gegeven die in klinische studies werden opgetekend. Hieronder worden de
en/ofmeest
een blauwe
plek.bijwerkingen
Koorts en griepachtig
syndroom
werden ook
gemeld
injectie van Zeer
botulinumtoxine.
Bijwerkingen
– frequentie:
elke indicatie
wordt
de frequentie
bijwerkingen
gegeven
klinischeversie
studies
opgetekend.van
Hieronder
worden de
frequente
weergegeven.
De frequentie
is als
volgt na
gedefinieerd:
vaak (≥ 1/10);
Vaak (≥1/100,
<1/10).Voor
De volledige
lijst van
bijwerkingen
kanvan
worden
geraadpleegd
in die
de in
volledige
vanwerden
de Samenvatting
de Productkenmerken.
meest
frequenteDe
bijwerkingen
weergegeven.
is als volgt
vaak (≥ 1/10); Vaakklinische
(≥1/100,studies
<1/10).
De volledige na
lijstdevan
bijwerkingen
kan wordenVISTABEL
geraadpleegd
in de fronsrimpels:
volledige versie
van de Samenvatting vanVaak:
de Productkenmerken.
Fronslijnen
volgende bijwerkingen
vanDehetfrequentie
middel werden
in degedefinieerd:
dubbelblinde,Zeer
placebogecontroleerde
gerapporteerd
injectie
van 20 eenheden
voor alleen
Zenuwstelselaandoeningen
hoofdpijn, paresthesie.
Oogaandoeningen
ooglidptosis.
Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak: nausea.
Huid- en onderhuidaandoeningen
Vaak: erytheem,
gespannen
huid.
en voor
bindweefselaandoeningen
Vaak: plaatselijke spierzwakte.
Fronslijnen
De volgendeVaak:
bijwerkingen
van het
middel werden in de dubbelblinde,
placebogecontroleerde
klinische studies gerapporteerd
na de
injectie van
20Skeletspierstelseleenheden VISTABEL
alleen fronsrimpels: Zenuwstelselaandoeningen
Vaak:Algemene
hoofdpijn,aandoeningen
paresthesie. en
toedieningsplaatsstoornissen
Vaak:Maagdarmstelselaandoeningen
aangezichtspijn, oedeem op deVaak:
plaats
van injectie,
ecchymose,
pijn op de plaats
van erytheem,
injectie, irritatie
op de huid.
plaatsSkeletspierstelselvan injectie. Kraaienpootjes
met of zonder fronsrimpels
De volgende
bijwerkingen
van hetaandoeningen
middel werdenenin de
Oogaandoeningen
Vaak: ooglidptosis.
nausea.
Huid- en
onderhuidaandoeningen
Vaak:
gespannen
en bindweefselaandoeningen
Vaak: plaatselijke
spierzwakte.
Algemene
dubbelblinde, placebogecontroleerde
klinische studies
injectieecchymose,
van VISTABEL
met of zonder
aandoeningen
en aandoeningen
de toedieningsplek
Vaak:
hematoomvan
op de
injectie
toedieningsplaatsstoornissen
Vaak: aangezichtspijn,
oedeemgerapporteerd
op de plaats na
vandeinjectie,
pijnvoor
op kraaienpootjes
de plaats van injectie,
irritatiefronsrimpels:
op de plaats Algemene
van injectie.
Kraaienpootjes
met of zonder van
fronsrimpels
De volgende
bijwerkingen
hetplaats
middelvan
werden
in (aan
de de
procedureplacebogecontroleerde
te wijten bijwerking). Voorhoofdlijnen
fronsrimpels met
of injectie
zonder kraaienpootjes
De volgende
bijwerkingen
het fronsrimpels:
middel werdenAlgemene
in de dubbelblinde,
placebogecontroleerde
klinische
studies gerapporteerd
na de injectie
van VISTABEL
voor(aan
gelijktijdige
dubbelblinde,
klinische studiesengerapporteerd
na de
van VISTABEL voor
kraaienpootjes
met of van
zonder
aandoeningen
en aandoeningen van
de toedieningsplek
Vaak: hematoom
op de plaats
van injectie
de
behandeling
voorhoofdlijnen
en fronsrimpels
met of zonder
Aandoeningen
van bijwerkingen
het zenuwstelsel
Vaak:
hoofdpijn.
Vaak:
ooglidptosis (de tijdklinische
tot de aanvang
van ooglidptosis
was
9 dagen
na de behandeling).
Huid- en
procedure
te wijtenvanbijwerking).
Voorhoofdlijnen
en fronsrimpels
met of kraaienpootjes:
zonder kraaienpootjes
De volgende
van het
middel
werdenOogaandoeningen
in de dubbelblinde,
placebogecontroleerde
studies gerapporteerd
na de
injectie
van VISTABEL
voor gelijktijdige
onderhuidaandoeningen
Vaak:engespannen
huid,
wenkbrauwptosis
(de medianeAandoeningen
tijd tot de aanvang
vanzenuwstelsel
wenkbrauwptosis
5 dagen
na de behandeling).
aandoeningen
de toedieningsplek
Vaak:nablauwe
plekken op Huidde plaats
behandeling
van voorhoofdlijnen
fronsrimpels
met
of zonder kraaienpootjes:
van het
Vaak: was
hoofdpijn.
Oogaandoeningen
Vaak:Algemene
ooglidptosis
(de tijd totendeaandoeningen
aanvang van van
ooglidptosis
was 9 dagen
de behandeling).
en van
injectie*, hematoom Vaak:
op degespannen
plaats van huid,
injectie*.
*Aan de procedure
te wijtentijd
bijwerkingen.
Er werd
na herhaalde dosering
verandering
waargenomen
in het totale
veiligheidsprofiel.
Postmarketinggegevens
(frequentie
nietblauwe
bekend)plekken
De bijwerkingen
of medisch
onderhuidaandoeningen
wenkbrauwptosis
(de mediane
tot de aanvang
van wenkbrauwptosis
was 5geen
dagen
na de behandeling).
Algemene
aandoeningen
en aandoeningen
van de toedieningsplek
Vaak:
op de plaats
van
relevante
bijwerkingen
die
werden
gerapporteerd
sinds
het
geneesmiddel
op
de
markt
werd
gebracht
voor
de
behandeling
van
fronslijnen,
kraaienpootjes
en
andere
klinische
indicaties
zijn
opgelijst
in
de
volledige
versie
van
de
Samenvatting
van
de
Productkenmerken.
injectie*, hematoom op de plaats van injectie*. *Aan de procedure te wijten bijwerkingen. Er werd na herhaalde dosering geen verandering waargenomen in het totale veiligheidsprofiel. Postmarketinggegevens (frequentie niet bekend) De bijwerkingen of medisch
Melding
van vermoedelijke
bijwerkingen:sinds
Het ishet
belangrijk
om na op
toelating
vanwerd
het geneesmiddel
vermoedelijke
te melden.
Op dezeenwijze
kanklinische
de verhouding
tussen
vanversie
het geneesmiddel
voortdurend
worden
gevolgd. Beroepsrelevante
bijwerkingen
die werden gerapporteerd
geneesmiddel
de markt
gebracht voor de
behandelingbijwerkingen
van fronslijnen,
kraaienpootjes
andere
indicaties
zijn voordelen
opgelijst inen
derisico’s
volledige
van de Samenvatting
van de
Productkenmerken.
beoefenaren
in de gezondheidszorg
wordtHet
verzocht
alle vermoedelijke
bijwerkingen
te melden via vermoedelijke
het Nederlandsbijwerkingen
BijwerkingenteCentrum
(www.lareb.nl).
Farmacotherapeutische
groep: van
Myorelaxantia,
perifeervoortdurend
werkende middelen,
ATC-code:
M03A X01.
Melding
van vermoedelijke
bijwerkingen:
is belangrijk
om na toelating
van het geneesmiddel
melden.Lareb
Op deze
wijze kan deWerking.
verhouding
tussen voordelen en risico’s
het geneesmiddel
worden gevolgd.
BeroepsBotulinumtoxine
type A (neurotoxine
Clostridium
botulinum) blokkeert
de perifere
afgifte
door de presynaptische
cholinerge
zenuwuiteinden
door
het klieven van SNAP-25,
eenMyorelaxantia,
eiwit dat essentieel
voor koppeling
en afgifte
van acetylcholine
beoefenaren
in de gezondheidszorg
wordtvan
verzocht
alle vermoedelijke
bijwerkingen
te melden
viavan
het acetylcholine
Nederlands Bijwerkingen
Centrum Lareb
(www.lareb.nl).
Werking.
Farmacotherapeutische
groep:
perifeeris werkende
middelen,
ATC-code:
M03A X01.door
vesikels in de
zenuwuiteinden,
tot denervatie
van blokkeert
de spier en
een verlamming.
Na injectie bindt
toxine eerst snelcholinerge
met een hoge
affiniteit aan
specifieke
receptoren
op het een
celoppervlak.
Dan wordtishet
door de
opgenomen
Botulinumtoxine
type
A (neurotoxinewat
van leidt
Clostridium
botulinum)
dedus
perifere
afgifte van acetylcholine
door het
de presynaptische
zenuwuiteinden
door
het klieven
van SNAP-25,
eiwit dat essentieel
voortoxine
koppeling
en plasmamembraan
afgifte van acetylcholine
door via
doorinreceptor
gemedieerdewat
endocytose.
Tot slot wordt
hetspier
toxine
in de cytosol.
laatste
gaat
met snel
een progressieve
afgifte van
acetylcholine.
klinische tekenen
komen
uiting
binnen
2-3 dagen en hetopgenomen
effect is maximaal
vesikels
de zenuwuiteinden,
leidt tot denervatie
van de
en afgegeven
dus een verlamming.
Na Dat
injectie
bindt
hetgepaard
toxine eerst
met een hogeremming
affiniteit van
aan de
specifieke
receptoren
op hetDe
celoppervlak.
Dan wordt
het tot
toxine
door
de plasmamembraan
via
weken na injectie.
Het herstel
intramusculaire
injectie vindt
normaal
plaats
binnen gaat
12 weken
na de
als de zenuwuiteinden
ontspruiten
in verbinding
tredentekenen
met de eindplaten.
Vergunninghouder:
Allergan
Ireland,
door binnen
receptor5-6
gemedieerde
endocytose.
Tot slotnawordt
het toxine afgegeven
in de
cytosol.
Dat laatste
gepaard
metinjectie
een progressieve
remming van
de afgifteen
vanopnieuw
acetylcholine.
De klinische
komen tot uiting
binnen 2-3 dagen
en hetPharmaceuticals
effect is maximaal
Castlebar
Road,naWestport
Mayo,
Registratienummer:
RVG 100095.
U.R. na
Datum
van herziening
van de tekst:ontspruiten
07/2020. en opnieuw in verbinding treden met de eindplaten. Vergunninghouder: Allergan Pharmaceuticals Ireland,
binnen
5-6 weken
injectie. County
Het herstel
na Ierland.
intramusculaire
injectie vindt normaal
plaatsAfleverwijze:
binnen 12 weken
de injectie
als de zenuwuiteinden

Castlebar
Road, Westport
RVG 100095.
Afleverwijze:
U.R. Datum van herziening
van423
de 297
tekst: 07/2020.
Bijwerkingen
dienen teCounty
wordenMayo,
gemeldIerland.
bij uw Registratienummer:
lokale autoriteiten en Allergan
kantoor via:
safety.netherlands@allergan.com
of +32 479
Bijwerkingen dienen te worden gemeld bij uw lokale autoriteiten en Allergan kantoor via: safety.netherlands@allergan.com of +32 479 423 297

Een volgend nieuw initiatief is het 'Dank & Ambitie
diner'. Een jaarlijks terugkerend diner voor alle leden en
sponsoren die zich het afgelopen jaar hebben ingezet
voor de vereniging. Het 1e 'Dank & Ambitie diner'
heeft inmiddels op 14 september jl. plaatsgevonden in
Bloemendaal aan zee. ∞
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...De 3 kernwaarden van de NVCG - Collegialiteit,
Professionaliteit en Veiligheid - stonden hierbij centraal.
Er ontstonden verschillende nieuwe initiatieven die
binnenkort met de leden via een nieuwsbrief zullen
worden gedeeld. Deze nieuwsbrief is een van de
nieuwe initiatieven en zal 4 keer per jaar gemaild
worden naar de (buitengewoon) leden.
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INTERVIEW
Door Ludy Holst, cosmetisch arts KNMG

cosmetische geneeskunde
Het interview:

Als voorzitter van de onderwijscommissie verzamelde ik een aantal
ervaren cosmetisch artsen om mij heen en begonnen wij met
secretariële ondersteuning enthousiast aan deze uitdaging.
Al doende beseften wij ons dat, na het opzetten van de opleiding,
het aanvragen van een profielerkenning een mooie volgende
stap zou zijn. Immers wij als cosmetisch artsen waren bij uitstek
degenen die dit vakgebied beheersten en konden uitdragen.
Geen enkel ander specialisme omvatte deze kennis, laat staan
dat ze dit doceerden in hun opleiding. >
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Een voorwaarde voor het verkrijgen van een officiële medische
titel, zoals cosmetisch arts KNMG, is dat er een erkende opleiding
moet zijn. Voor injectables en andere medisch cosmetische
behandelingen, die wij als cosmetisch artsen doen, bestond
zo’n opleiding niet.
Aangezien ik al ervaring had met het schrijven van een medische
vervolgopleiding die ik in het verleden heb mede opgezet voor
de flebologie, werd ik gevraagd om dit ook voor de cosmetische
geneeskunde te doen.

2012 VOORZITTER ONDERWIJSCOMMISSIE NVCG

HOE WAS DE SITUATIE VOORDAT JIJ WERD AANGESTELD
ALS VERANTWOORDELIJKE OM HET VERKRIJGEN VAN
DE TITEL COSMETISCH ARTS KNMG, ONDER JE HOEDE
TE NEMEN?
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Noch collega-artsen van andere specialismen noch patiënten
hadden een mogelijkheid te weten of een cosmetisch arts
bekwaam en dus bevoegd was; en hoe was de kwaliteit en
de veiligheid te controleren als er geen opleiding voor was?
Vanuit de overheid werd de noodzaak van regulering duidelijk
en subsidie werd aangevraagd bij het ministerie van VWS.
Minister Schippers gaf deze subsidie aan de NVCG met als
voorwaarde dat zij hiervoor een aparte stichting in het leven
zou roepen die dat geld uitsluitend zou aanwenden voor het
opzetten van een curriculum cosmetische geneeskunde.
Daarmee ontstond de Stichting Opleiding Cosmetische
Geneeskunde (SOCG).
Een andere voorwaarde was dat het onderwijs modulair van
opzet zou zijn, zodat eventueel andere specialisten die hun
expertise willen vergroten in een bepaald deelgebied van de
cosmetische geneeskunde dan per module zouden kunnen
aanhaken.

KAN JE IETS VERTELLEN OVER DE INSPANNINGEN
DIE JIJ IN PERSOON HEBT GELEVERD VOOR
HET VERKRIJGEN VAN DE TITEL?
Dit alles begon in 2012 toen ik voorzitter werd van de
onderwijscommissie van de NVCG. Als cosmetisch artsen
verenigd in de NVCG merkten wij dat als wij ons vak wilden
behouden en niet verliezen aan andere vakgroepen die het
mogelijk ook een interessant vakgebied vonden, dat we dan
verder zouden moeten professionaliseren.
Wilden we echt een serieuze speler in de medisch specialistische wereld zijn dan hadden we om te beginnen een serieuze
opleiding nodig.
Met mijn ervaring, die ik had opgedaan bij het opzetten van de
opleiding voor de flebologie, werd ik door het toenmalige bestuur
tijdens een algemene leden vergadering van de NVCG gevraagd
dit traject onder mijn hoede te nemen als voorzitter van de
onderwijscommissie.
Het voorzitterschap van zo’n groot project vergde van mij veel
tijd en commitment. Het was een enorme uitdaging om dit proces
goed te coördineren en ieders betrokkenheid en inzet effectief
te stoomlijnen om zodoende het maximale resultaat te behalen,
waarbij ik continu de grote verantwoordelijkheid voelde die er
op mijn schouders rustte om in een opleiding samen te vatten
wat het vak cosmetische geneeskunde in de breedste zin van
het woord in houdt zonder al te zeer verwikkelt te raken in
een niet te winnen domeinstrijd met aanpalende vakgroepen.
De subsidie aanvraag werd gedaan en we betrokken er onderwijskundigen van het AMC bij om de ontwikkeling van het
opleidingsplan naar een profielwaardig niveau te trekken.
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Voor een profielaanvraag moet deze breed
gedragen zijn en ondersteunt worden door
aanpalende specialismen, in het kader hiervan
tuigden wij in 2013 onder mijn voorzitterschap
nog een onderwijscommissie op. Hierin zaten
uitsluitend afgevaardigden van specialismen
die zich verenigd hadden in de Nederlandse
Stichting Esthetische Geneeskunde (NSEG), een
dermatoloog, een KNO-arts, een MKA-chirurg,
een oogarts en een plastisch chirurg. Alle stappen
die we zetten met de NVCG-onderwijscommissie
ter ontwikkeling van het Landelijk Opleidingsplan
(LOP) spiegelde ik synchroon bij de leden van
de NSEG-onderwijscommissie, die mandaat
hadden vanuit hun wetenschappelijke vereniging
om mee te werken aan de ontwikkeling van
het opleidingsplan cosmetische geneeskunde,
waardoor dit een profielwaardig breed gedragen
document werd.
In 2013 werd ik gevraagd om bestuurslid te
worden van de NVCG, vanuit die positie kon ik als
afgevaardigde van de NVCG ook de gesprekken
met de diverse organen van de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst (KNMG), omtrent de profielerkenning
beter en met mandaat vanuit de NVCG voeren.
In december 2015 was na zeer intensieve
inspanningen mede van de onderwijscommissie
leden van de NVCG en de NSEG het concept
LOP af en klaar om de profielaanvraag begin
2016 in te dienen bij het College Geneeskundige
Specialismen (CGS), het orgaan van de KNMG
dat de regels op stelt voor onder andere
opleidingen en erkenningen van opleidingen.
Ik ben toen gevraagd om zitting te nemen in
de adviescommissie van het CGS om samen
met afgevaardigden van de besturen van
de wetenschappelijke verenigingen van de
dermatologie, KNO-heelkunde, oogheelkunde,
plastische chirurgie en psychiatrie maandelijks
bijeen te komen om het LOP woord voor
woord met hen na te lopen waarbij ik elke
onderdeel moest verklaren, verantwoorden,
terugkoppelen naar mijn achterban in het bestuur
en de onderwijscommissie, vaak herschrijven en
dusdanig modelleren dat alle vakgroepen er achter
zouden staan. Hetgeen ik eigenlijk ook al met de
onderwijscommissie van de NSEG had gedaan.
Een langdurig gedetailleerd proces.

Vervolgens hebben wij ook nog het besluit
cosmetische geneeskunde met de overgangs
regeling onder begeleiding van het CGS
opgezet, want alleen als dat alles gereed was
kon er een breed gedragen advies aan het CGS
uit gaan om deze profiel erkenningsaanvraag
te honoreren, met andere woorden ik was er
voor verantwoordelijk dat alle neuzen dezelfde
richting op stonden. Tijdens deze vergaderingen
heb ik voor veel hete vuren gestaan. Er werden
vele pogingen gedaan om onze vakgroep naar
beneden te halen waarbij ik als vertegenwoordiger
van de cosmetisch artsen dus vaak zeer disrespectvol werd bejegend. Het is zelfs zo erg
geweest dat men naar aanleiding van die onaangenaamheden heeft besloten tegenwoordig
bij een aanvraag de vertegenwoordiging van
de aanvragende partij met 2 personen te laten
aantreden en het aantal afgevaardigden van de
andere specialismen te halveren, om zo deze
oneerlijke strijd te voorkomen.
Meerdere malen was vooral de afgevaardigde
van de plastisch chirurgie uit pure frustratie als
hij zijn zin niet kreeg om wijzigingen in de details
van het LOP aan te brengen geneigd zich uiterst
onbehoorlijk uit te laten jegens mij en onze
vakgroep. Gelukkig kreeg ik wel bijstand van de
voorzitter als ik deze hierop aansprak. Het waren
zeer heftige bijeenkomsten die mij niet altijd in
de koude kleren gingen zitten, maar al met al is
het dit zeker waard geweest!
Toen wij in oktober 2018 te horen kregen dat
wij de profielerkenning dan eindelijk per juli
2019 officieel konden bemachtigen dacht ik,
redelijk murw van de strijd, dat ik mooi een
stapje terug kon doen. Maar niets was minder
waar. Een vereiste van de Registratiecommissie
Geneeskundig Specialisten (RGS) en het College
Geneeskundige Specialismen (CGS) was dat ìk zelf
Hoofd van het opleidingsinstituut zou moeten
worden, waarbij ik dan van januari tot juli de tijd
kreeg om het geraamte van het opleidingsinstituut
op te zetten. Als het opleidingsinstituut cosmetische geneeskunde in juli 2019 niet operationeel zou zijn, ging de profiel erkenning namelijk
niet door.

Gelukkig hadden we al een pilot versie gedraaid met het fulltime
twee-jarige curriculum vanaf 2014 met in totaal 8 AIOS. Echter
het opzetten van een opleidingsinstituut volgens de richtlijnen
van het RGS was nog een hele kluif. Inmiddels was ik zo verweven
met de materie dat ik wel begreep dat ze gelijk hadden dat een
sollicitatie procedure voor een ander Hoofd op die korte termijn
geen optie voor hen was. Ik keek Simone Lebbink (mijn rechter
hand in dit hele proces) enigszins desperaat aan, zij haalde haar
schouders op, knikte en ik zei: Ja dat is goed, ik zal me er volledig
voor inzetten. Het was inmiddels bijna een roeping geworden om
dit tot het einde te volbrengen. Ik dacht: Die profielerkenning zal
er komen en het zal in een mooi stabiel huis gevestigd worden..
en zo geschiedde..

HOE STAAT DE TITEL COSMETISCH ARTS KNMG
ER NU VOOR EN WAT WAREN DE BELANGRIJKSTE
SPEERPUNTEN DE AFGELOPEN JAREN?
Cosmetisch arts KNMG is nu een titel die gedragen wordt door
de opleiding. De inhoud van het door de andere specialismen
goedgekeurde Landelijk Opleidingsplan is leidend voor het de
inhoud van de titel.
Het voornaamste werk dat de cosmetisch arts doet is consultvoering, diagnostiek en behandeling ten aanzien van de gezonde,
verouderende huid en de onderliggende weefsels. We hebben
het dan over injectables, laser, licht en energy based devices,
cosmetische dermatologie, peelings, cosmeceuticals en
cosmetische chirurgie. Waarbij het bij dit laatste onderdeel binnen
de opleiding gaat om triage en verwijzing, helaas nog niet, volgens
de goedkeuring door CGS, om het zelf hanteren van het mes.
Belangrijk was om voldoende ervaren cosmetisch artsen te
motiveren om opleider te worden en voldoende AIOS aan te
trekken om de opleiding te volgen.
Als er geen opleiders /AIOS zijn geldt hetzelfde als wanneer er
geen Hoofd van het opleidingsinstituut is, namelijk dan is er
géén opleiding en dus geen titel cosmetisch arts KNMG!
Dus het is voor ons heel belangrijk dat wij (cosmetisch) artsen
informeren over het bestaan en de aantrekkelijkheid van de
opleiding om AIOS dan wel opleider te worden willen wij dat
de titel blijft bestaan. >
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Wil jij ook erkend
cosmetisch arts KNMG
worden?

OVER WELKE ASPECTEN VAN DIT HELE TRAJECT TOT
HET VERKRIJGEN VAN DE TITEL COSMETISCH ARTS
KNMG BEN JE ZELF HET MEEST TEVREDEN?
Het meest tevreden ben ik, ondanks sterke tegenwerking, over
het geslaagd optuigen van een financieel gezond goed draaiend
opleidingsinstituut met een mooi compleet curriculum waar
artsen op afstuderen met kennis en vaardigheden waar we trots
op mogen zijn.

WAT ZIJN OP DIT MOMENT DE BELANGRIJKSTE
GEVAREN DIE DE TITEL COSMETISCH ARTS KNMG
KUNNEN BEDREIGEN EN HOE KAN MEN DIT
VOORKOMEN?
De belangrijkste gevaren die de titel cosmetisch arts KNMG
kunnen bedreigen zijn:
 ls er geen door het RGS goedgekeurd Hoofd van het
A
opleidingsinstituut is, die het opleidingsinstituut draaiende
wil houden. Wanneer er namelijk geen Hoofd is, is er ook
geen opleidingsinstituut en zijn we onze titel kwijt.
als er onvoldoende cosmetisch artsen KNMG zijn die
	zich willen inzetten als opleider (maximaal 2 AIOS per
opleider toegestaan).
als er onvoldoende AIOS zijn die de opleiding tot
cosmetisch arts KNMG volgen (maximaal 10 toegestaan).
Wanneer niet voldaan wordt aan deze voorwaarden verliezen
wij de zwaar bevochten titel.

ER ZIJN VEEL VRAGEN GEREZEN OMTRENT GELD, KUN
JE VERTELLEN HOEVEEL GELD NAAR DE OPLEIDING IS
GEGAAN TEN KOSTTE VAN DE NVCG?
Er is geen eurocent van de NVCG-gelden naar de opleiding
gegaan. Niet tijdens de ontwikkelingsfase niet tijdens de pilot
opleiding, niet daarna en tot op de dag van mijn afscheid nog
steeds niet. De opleiding financiert zich volledig los van de NVCG.
Er is over en weer geen uitwisseling van gelden.
Wij zijn als medische vervolgopleiding een vreemde eend in
de bijt. De opleiding van elk ander medisch specialisme kost
gemiddeld 140.000,- per jaar, dat wordt bekostigd vanuit de
beschikbaarheidsbijdrage die wordt toegekend door de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit gebeurt op basis van
de Wet marktordening gezondheidszorg. Als profielopleiding
die artsen aflevert die werken binnen de wensgeneeskunde
en die geen verzekerde zorg aanbieden, komen wij hier helaas
niet voor in aanmerking.

Ook een bijdrage in de vorm van een instellingssubsidie vanuit de overheid, die sommige andere
opleidingsinstituten wel ontvangen, zit er voor
ons niet in.
Dat betekent dat de AIOS de opleiding van
75.000,- per jaar, waarvan hij de helft als bruto
jaarsalaris weer terug ontvangt, zelf moet bekostigen.
Het is veel geld, maar zeker niet duur voor een
dergelijke opleiding.

Meld je dan aan voor de profielopleiding Cosmetische geneeskunde

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als arts in opleiding tot profielarts (AIOS) voer je medische cosmetische behandelingen uit in een
cosmetische kliniek. In deze leeromgeving werk je onder supervisie van een cosmetisch arts KNMG
en volg je gestructureerd onderwijs. Je wordt volledig geschoold in injectables, lasers,
Energie Based Devices, peelings en cosmeceuticals.
Je hebt veel zelfstandigheid en hebt geen actieve diensten. Cosmetische geneeskunde is een jong

WAT ZIJN JOUW ADVIEZEN VOOR HET
BEHOUD VAN DE TITEL COSMETISCH ARTS
KNMG IN DE TOEKOMST EN WAAROM?
Voortzetten van de opleiding zoals deze nu is
opgezet, als een financieel onafhankelijke entiteit
zonder te leunen op geld uit contributie van de
leden van de NVCG, een opleiding die functioneert volgens de richtlijnen en binnen de kwaliteitskaders zoals die zijn die zijn afgesproken en
vastgelegd in samenspraak met het CGS en RGS.
Ook is het van groot belang dat het opleidingsinstituut goed wordt aangestuurd door een
betrokken Hoofd en plaatsvervangend Hoofd,
zoals Annemarie van Rosmalen en Maartje de Bie
aan wie ik dit over draag, dat naar mijn verwachting zeker kunnen en zullen doen. Daarbij met de
juiste ondersteuning van een adequaat secretariaat
en betrokken onderwijscommissie leden.
Ik wens ze daarbij heel veel succes en zal altijd
klaar staan voor hulp mocht ik daarvoor gevraagd
worden.
De betrokkenheid van de leden van de NVCG is
ook zeer belangrijk, wij hebben elkaar nodig om
de opleiding op hoog niveau te laten functioneren.
Mijn oproep is: Meld je aan als je opleider wilt
worden en werk mee als je gevraagd wordt om
onderwijs te geven aan de AIOS.
Samen kunnen we zorgen voor het behoud van
onze titel, Cosmetisch arts KNMG, waar we trots
op mogen zijn en zo hard voor hebben gewerkt
om te verkrijgen! ∞

en dynamisch vak. De opleiding kan zowel in een voltijd van 2 jaar als in deeltijd worden gevolgd.
Het opleidingsprogramma bestaat uit een integratie van een praktijkprogramma (leren op de werkplek)
en een cursorisch gedeelte. Het cursorisch gedeelte van de opleiding is ondersteunend aan het
praktijkprogramma en wordt in samenhang met het praktijkprogramma gepland.
Het totale opleidingsprogramma bestaat uit activiteiten die de competentieontwikkeling van
de AIOS ondersteunen.

Begin 2022 diverse opleidingsplekken beschikbaar!
WERKOMGEVING

Voor meer informatie, zie www.socg.nl of scan de qr-code.

FUNCTIE-EISEN

•
•
•
•
•
•
•

Je hebt de opleiding tot basisarts afgerond;
Bij voorkeur beschik je over klinische ervaring;
Je bent integer en beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
Je hebt grote affiniteit met het vakgebied cosmetische geneeskunde;
Kwaliteit en innovatie in het vakgebied staan bij jou voorop;
Je hebt oog voor de technische aspecten van het vak waarbij de cliënt centraal staat;
Je kan zowel goed zelfstandig als in een teamverband werken.

WAT WIJ JE BIEDEN?
Een hele waardevolle opleiding binnen een jong en innovatief profielspecialisme
met een prachtige toekomst in jouw carrière als cosmetisch arts KNMG.

IS JE INTERESSE GEWEKT?
secretariaat@socg.nl t.a.v. sollicitatiecommissie.
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MOGELIJK

Op dit moment zijn er landelijk 8 gecertificeerde opleidingsklinieken.

Stuur direct je curriculum vitae met motivatiebrief naar:
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AGENDA
confidence
2021
Allergan Aesthetics, an AbbVie
Nascholingsagenda
company, is going further than ever

IK ZOU MIJN
IK
ZOU MIJNNOOIT
PATIËNTEN
PATIËNTEN
NOOIT
BLIND BEHANDELEN
BLIND BEHANDELEN

WANT HET
WANT
HETELK
ZIEN VAN
ZIEN
VAN
ELK
DETAIL
TELT
DETAIL TELT

Op de homepage van de website van de NVCG (nvcg.nl)
u de nascholingsagenda.
before treft
to drive
the advancement
Daar kunt u een overzicht zien met alle beschikbare nascholingen voor
onze
aesthetic

of
medicine.

beroepsgroep.

We continue
to create
what’s
next
Vanwege de maatregelen van de overheid omtrent
Covid-19 worden
er op dit
moment

in
ook regelmatig geaccrediteerde webinars gehouden. the industry, making sure our
customers are supported, so they can
Scan de qr-code of browse via: www.nvcg.nl > nascholingsagenda
focus on achieving the desired
midden op homepage, via deze
knop ▶ for their patients.
outcomes
We believe in the power of confidence
and the remarkable impact it can have
on the businesses, lives, and careers of
those we serve.

AD
ZIT IN LAAG HULP-RUGLIJNEN

Bijeenkomsten United
NVCG
by our commitment to making
Practice Our Purpose, we build
Save the dates! Your lasting,
productive relationships

DR TATJANA PAVICIC
Cosmetisch arts
DR TATJANA PAVICIC
Cosmetisch arts

with our customers.

Vrijdag 26 november

Algemene ledenvergadering en congresdiner

Zaterdag 27 november
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Alle Cg Magazines kunt u op onze website digitaal inzien.

Putting science
Creating
Connecting
Your Practice
Scan de qr-code of browse via: nvcg.nl/cg-magazine
at the core
what’s next
to patients
Our Purpose
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REFERENCES:1. Fabi SG, Joseph J, Sevi J, Green JB, Peterson JD. Optimizing patient outcomes by customizing treatment with microfocused ultrasound with visualization: gold standard consensus guidelines from an expert panel. J Drugs Dermatol. 2019;18(5):426-432.
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Learn more at
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To empower confidence.

#1 HUIDVERZORGINGSMERK
WERELDWIJD VERKOCHT
DOOR COSMETISCH ARTSEN,
PLASTISCH CHIRURGEN EN
DERMATOLOGEN *

*Source: Kline & Company Global Professional Skincare 2020 report series, manufacturers’ sales in medical care channel for FY2020

