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Allergan Aesthetics, an AbbVie
company, is going further than ever
before to drive the advancement of
aesthetic medicine.
We continue to create what’s next in
the industry, making sure our
customers are supported, so they can
focus on achieving the desired
outcomes for their patients.
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We hebben net de ALV achter de rug en namens het hele bestuur kan ik schrijven
dat we echt heel blij zijn dat jullie zo massaal de begroting voor 2022 hebben
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titel ‘cosmetisch arts KNMG’ op de kaart te gaan zetten in Nederland! En dat kan
alleen met jullie steun. We kunnen nu dan ook samen verder gaan met het uitvoeren

Integrative Medicine

van onze plannen.

Promotie

12

in de cosmetische geneeskunde

Huidveroudering

en 1 juli 2022 komt al snel in zicht! Via de NVCG nieuwsbrief (de eerste zal in
18

januari 2022 gemaild worden) houden we jullie ondertussen van alle ontwikkelingen op de hoogte.

door oestrogeentekort
Niets aan te doen?

We zien elkaar hopelijk wel weer een keer echt ‘live’ bij de allereerste Kennis & Com-

HUIDVERZORGINGSMERK WERELDWIJD
Wettelijke grondslag
VERKOCHT DOOR ARTSEN, PLASTISCH
cosmetisch handelen
CHIRURGEN & DERMATOLOGEN.
Vaginale Laser
23

De bio-hermodellerende behandeling

plicatie middag in maart 2022. Het ‘complicatie uurtje’ voorafgaand aan de ALV

was altijd een graag bezocht item door de leden, daarom zetten we dit onderwerp

26

complicatiespecialisten in haar midden (Jani van Loghem, Leonie Schelke en

34

met cosmeceuticals

Orale collageensuppletie
Onze sponsoren

Tom Decates) dus deze middag hopen we met hen van interessante casus DR TATJANA PAV
te voorzien. Ook DOKh zal ons graag hierbij helpen. Heb je zelf iets mee-

in de cosmetische gynaecologie

Huidverbetering

nu jaarlijks centraal in de Kennis & Complicatie middag.

De NVCG heeft met de Product Complicatie Registratie Commissie een aantal

Leerpunten van een casus

Cosmetisch arts

gemaakt dat je graag zou willen delen, mail dan naar contact@nvcg.nl.
Een complicatie kan immers ieder van ons overkomen.
Door ervaringen met elkaar te durven delen, worden we

38

Wapen tegen huidveroudering?

To empower confidence.

Onze nieuwe directeur Annemieke Rijke en officemanager Yvette Verberne geven
ons de extra snelheid die we in dit proces zo nodig hebben. Het is heel veel werk

Deel 3
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United by our commitment to making
Your Practice Our Purpose, we build
lasting, productive relationships
with our customers.

Dat willen we

veranderen. Dus heeft het bestuur grote plannen om voor ons allen onze prachtige

Functional Medicine of

Profhilo® Body

We believe in the power of confidence
and the remarkable impact it can have
on the businesses, lives, and careers of
those we serve.

MARGUERITE VAN RANDWIJCK VOORZITTER

sterker als cosmetisch arts KNMG. Sterker worden
als cosmetisch arts KNMG, dat is waar we naar
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toe gaan in 2022.

in de spotlight - deel 3

Namens het hele bestuur wens ik jullie

Verenigingsnieuws
V.U.: Allergan B.V. Keizerstraat 13, 4811 HL Breda, The Netherlands
BNL-NON-2150001 | Date of preparation: July 2021

Putting science
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Creating
what’s next
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Your Practice
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hele fijne feestdagen en een prachtig 2022!

Agenda
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MIND-BODY MEDICINE

LEEFSTIJLGENEESKUNDE
Door Marguerite van Randwijck, cosmetisch arts KNMG

KRACHTIG
EN

PRACHTIG
80
Wie wil er nou niet

krachtig en prachtig tachtig worden?

Wat betreft het prachtig tachtig worden, dat is
de expertise van de cosmetisch arts KNMG.
Om krachtig tachtig te worden zie je
anno 2021 steeds meer aanbieders
van preventieve zorg zich vestigen.
In de USA (en dichter bij huis Duitsland) is

Functional Medicine of Integrative Medicine
een specialisme dat zich hier mee
bezighoudt. In Nederland
is het de 'leefstijlgeneeskunde'
die in opkomst is.
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PERSONALIZED MEDICINE
Voor werknemers van bedrijven zijn er meerdere initiatieven voor preventie, maar voor de ‘gewone consument’
is er nog weinig. Topsporters hebben een heel team van
specialisten om zich om fysiek en mentaal tot topprestaties te kunnen komen, de gewone man komt pas bij een
specialist als hij ziek is en kan met een beetje geluk voor
die tijd een cardiovasculair risicoprofiel laten bepalen bij
de huisarts. Leefstijlgeneeskunde heeft als doel om juist de
‘gewone man en vrouw’ met een multidisciplinaire aanpak
kennis en inzicht te geven in waar jezelf kan beginnen om
jouw leefstijl aan te pakken en op die manier je gezondheid te bevorderen. Door het meten van ‘harde data’
zoals bloedwaarden en DNA, een tracker te geven om
slaap, beweging en hartslag te meten en door het meten
van ‘zachte data’ - gevalideerde vragenlijsten op het gebied van voeding, psyche en beweging- krijg je inzicht
in wat je doet en hoe je lichaam daarop reageert.

Alles begint met een beslissing die je zélf in je hoofd moet
maken, met je mindset. Dat je jouw leefstijl wil aanpakken
om gezondheid te bevorderen. Die kentering in denken
over gezondheid zien we in de kliniek gelukkig al heel
sterk gebeuren. Vanaf een jaar of vijftig gaat het lichaam
bij veel mensen piepen en kraken. Vanaf veertig zien we
met name vrouwen met hormonale klachten. Onder deze
vijftig plussers en veertigers is het bewustzijn dat een
goede gezondheid het allerbelangrijkst is vrij hoog, maar
vooral ook bij dertigers. Dat is wellicht de positieve invloed
van social media. De ‘fitgirls & boys’ zorgen ervoor dat
deze leeftijdsgroep actief op zoek is naar positieve
gezondheid. Ook neemt het bewustzijn toe dat lichaam
en geest één geheel zijn. Helaas hebben veel mensen last
van stress, slaapproblemen of depressieve klachten en is
ook de voeding niet optimaal. Onze psyche heeft effect op
ons lichaam en ons lichaam heeft effect op onze psyche.
Ons lichaam geeft het aan als er disbalans is. Als cosmetisch artsen KNMG zien we regelmatig het effect van
stress op de huid bij ontstekingen en veroudering.1 >

Dit alles zou vervolgens (multidisciplinair) geanalyseerd
moeten worden door een (orthomoleculair) voedingsdeskundige, bewegingswetenschapper en een
psycholoog, die op een afstand meekijken.
Deze combinatie van kennis en teamwork maakt
dat aan de hand van deze metingen de arts een
optimaal persoonlijk advies op maat kan geven.
Daarbij geldt dat motivatie van nu maakt waar
de cliënt eventueel mee aan de slag gaat.
Wat wil je en wat kan je? Met die vraag
begint alles.

Nog steeds gaan in Nederland de meeste mensen
pas naar de dokter als ze ziek zijn. Echter, als je
weet hoe je lichaam in elkaar zit, waar de aanleg,
tekorten of de overschotten zitten, zou je mogelijke
problemen eerder kunnen signaleren en zelfs voorkomen. Know your numbers dus. We weten steeds
meer over preventie en dat wordt in de medische
wereld ook steeds meer als zinvol ervaren. Onze
leefstijl speelt daar een hele grote rol bij. Stress,
weinig slaap, weinig bewegen en voeding die niet
bij jouw lichaam past kan schaden en leiden tot
hart- en vaatziekten, tumoren, dementie, reuma
of een disbalans van je hormonen. Alles is met elkaar
verbonden. Hoewel vrijwel iedereen de algemene
gezonde leefstijlregels kent, blijkt een gezonde
leefstijl toepassen voor veel mensen heel lastig
in onze Westerse maatschappij.
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SmartSculpt™
LipoLaser

MedArt SmartSculpt™ LipoLaser 980nm
Veel voorkomende behandelingen
• Onderkin
• Hamsterwangen
• Bovenarmen
• Buik
• Bovenbenen
• Hyperhidrose

Resultaten

Voordelen

• Behandeling van vrijwel alle lichaamsdelen
• Slechts 1 behandeling nodig
• Korte hersteltijd
• Lage verbruikskosten per behandeling
• Handstuk, canule en fiber steriliseerhaar
• 2 jaar garantie

Het is heel belangrijk om inzicht te hebben in je mentale gestel, omdat disbalans fysiek tot uiting kan komen.
Eerlijk kijken dus naar hoe je jouw leven op dit moment hebt ingericht. Is er balans tussen sympatisch en
parasympatisch zenuwstelsel? Voed je jezelf of vul je
jezelf? Is er genetische aanleg? Is er voldoende serotonine aanmaak om je blij te kunnen voelen? Interfereert
hoog cortisol met andere hormonen? Zijn er voldoende
vitaminen om hormonen aan te kunnen maken? Speelt
de overgang een rol? Hoe is je werk, zitten daar pijnpunten? Hoe is je sociale setting? Hoeveel beweeg je per
week, hoeveel slaap je per week? En hoeveel drink je
per week, want veel mensen drinken iets te veel alcohol.
Hoe is de draagkracht en draaglast verdeeld?
Ook ten aanzien van zaken die ogenschijnlijk energie
lijken te geven. Teveel leuke dingen kunnen ook energie kosten. Een belangrijke vraag hierbij is: Handel je
vanuit angst of uit verlangen?

HORMONEN
Met het ouder worden neemt in het
lichaam de productie van verschillende hormonen af: o.a. oestrogeen,
progesteron, groeifactor en testosteron.
De bekendste fase van hormonale afname is de overgang bij vrouwen die
tot vele klachten kunnen leiden. Er is
veel onbekendheid over behandeling
van deze klachten bij vrouwen in de
(peri)menopauze. Zo gebruikt ca. 5%
van de Nederlandse vrouwen in de menopauzale leeftijd Hormonale Substitutie
Therapie tegenover 35-40% in de landen
om ons heen. Niet iedere vrouw wil echter
direct Hormonale Substitutie Therapie om
klachten te verminderen. Ze zijn vooral op zoek
naar een manier om de bijbehorende klachten te
verminderen. Dat kan met aanpassingen in leefstijl,
specifieke supplementen ter ondersteuning van
klachten en in sommige gevallen is soms gewoon
hormoontherapie nodig.

Onlangs is de gynaecologische richtlijn hierop aangepast
en heeft bio-identieke hormoonsuppletie een belangrijke
rol gekregen. Een aantal huisartsen is geïnteresseerd in
bio-identieke hormoontherapie, maar zeker niet allemaal. Er is nog veel onbekendheid op dat terrein.
Weinigen maken ook onderscheid tussen niet bio-identieke
hormonen, bio-identieke hormonen en ovariële hormonen. Klachten en oplossingen, fysiek en mentaal, zijn in
de meeste gevallen uiteindelijk allemaal een combinatie
van aanleg, voeding, hormonen, beweging, slaap en stress.
Een consult bij de huisarts is om dat te analyseren vaak
simpelweg te kort.
Ook bij mannen neemt de hoeveelheid hormoon af met
de jaren. Het hormoon testosteron is van invloed op het
libido, immuunsysteem, de botten, spieren en de hersenen. Vanaf het 40e levensjaar daalt de testosteronproductie. Lang niet zo snel als de hormonale daling bij vrouwen,
maar toch kunnen sommige mannen hier wat van merken.
De overgangssymptomen bij mannen zijn vaak wat subtieler en vallen minder op. Dit komt doordat de veranderingen in de hormoonspiegel meer geleidelijk verlopen.
Belangrijk is om te realiseren dat er voor zowel vrrouwen
als mannen heel veel mogelijkheden zijn om klachten te
verminderen. Hiervoor kunnen mensen terecht bij de verpleegkundig overgangsconsulent van de gynaecoloog
en in toenemende mate de gespecialiseerde anti-aging
artsen en leefstijlartsen. >

Esthemed
Spoetnik 10 - 3824 MG Amersfoort
0318-570439 - info@esthemed.nl - www.esthemed.nl
DECEMBER 2021
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PERSONALIZED NUTRITION
EN HET MICROBIOOM

BRAVO?
Ziekten voorkomen door leefstijlaanpassingen, kan dat?
BRAVO staat voor Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en
Ontspanning. Dit wil zeggen dat: weinig beweging, roken,
alcoholgebruik, ongezonde voeding en een verstoord
slaappatroon allemaal invloed uitoefenen op de ontwikkeling van leefstijlziekten zoals dementie, tumoren, hart- en
vaatziekten, reuma, artrose en diabetes type II. BRAVO kan
leiden tot laaggradige ontstekingen, overgewicht, een verhoogde bloeddruk en een verhoogd cholesterolgehalte.
Er zijn steeds meer onderzoeken die aantonen dat deze
ziektes preventief kunnen worden voorkomen door bepaalde voeding te consumeren.2 Zo zijn er verschillende
studies die aantonen dat het volgen van een mediterraan
dieet beschermend lijkt te werken tegen dementie en
reuma. Het mediterraan dieet bevat veel fruit, groenten,
volkoren producten, onverzadigde vetten en peulvruchten.
Het effect wordt vooral gevonden in de combinatie van
deze producten. Hieronder een aantal handige tips:

1

Gebruik verse kruiden in plaats van (overdosis) zout

2

Eet veel fruit en groenten en kies voor de verse varianten

3

Kook met olijfolie in plaats van boter

4

Eet twee keer per week vette vis

5
6

Verwerk noten en peulvruchten in je dagelijkse maaltijden
Vermijd geraffineerde suikers zoveel mogelijk

7

Kies voor volkoren graanproducten in plaats van
witte varianten

8

Drink veel water en alcohol met mate

8
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Er is een groeiende belangstelling voor het microbioom
van het menselijk lichaam en het verband met chronische
ziekten. Een nieuwe studie onderzoekt dat verband, samen
met hoe het voedsel dat we eten de samenstelling van
ons microbioom beïnvloedt. Het microbioom bestaat uit
de genen van kleine organismen (bacteriën, virussen en
andere microben) die worden aangetroffen in het maagdarmkanaal, voornamelijk in de dunne en dikke darm.
De normale darmflora – een andere term voor het microbioom – beschermt zijn menselijke gastheer. Om het microbioom te laten bloeien, moet de juiste balans bestaan,
waarbij de gezonde soorten de minder gezonde domineren. Wetenschappers begrijpen niet volledig hoe het microbioom van invloed is op het risico op het ontwikkelen
van chronische ziekten, zoals hartaandoeningen, obesitas
en diabetes type 2. Veel factoren, waaronder verschillen
tussen individuen en individuele diëten, hebben dit een
moeilijk gebied gemaakt om te onderzoeken. Onderzoek
uit Israël toont aan dat als we hetzelfde eten, we ieder
een andere fysieke glucose response kunnen hebben.3
Personalized nutrition brengt in kaart welke voeding bij
jou past: met glucose meting, DNA-profiel (Nutrigen
van Fagron) en voedingsintolerantietest of eventueel
een microbioomanalyse.

DE RELATIE TUSSEN VOEDING, MICROBIOOM
EN ZIEKTERISICO
Een nieuwe studie, gepubliceerd in Nature Medicine,4
verklaart deze factoren en werpt licht op hoe onze voeding ons microbioom vormt en hoe ons microbioom op
zijn beurt ons ziekterisico beïnvloedt. De onderzoekers
bestudeerden meer dan 1.100 personen die deelnamen
aan PREDICT 1, een groot onderzoek naar individuele
reacties op voedsel.

Ze gebruikten een techniek genaamd metagenomic
sequencing om genetisch materiaal van de microbiomen
van de deelnemers aan de studie te identificeren, classificeren, meten en analyseren. Ze verzamelden ook gedetailleerde informatie over de voedingsinname op lange
termijn van al deze personen, zodat ze hun voedingspatroon konden analyseren, inclusief hun inname van
verschillende voedselgroepen, voedingsmiddelen en
voedingsstoffen.
Bovendien verzamelden ze informatie van de deelnemers aan de studie over een verscheidenheid aan factoren
waarvan bekend is dat ze het metabolisme en het ziekterisico beïnvloeden. Denk hierbij aan metingen van bloedsuiker (glucose), cholesterol en ontsteking vóór en na
de maaltijd. Ten slotte maten ze persoonlijke gezondheidskenmerken van de deelnemers aan het onderzoek,
waaronder leeftijd, gewicht, body mass index (BMI),
lichaamsvet en bloeddruk.

DIEET, MICROBIOOM EN ZIEKTERISICO
Uit de studie bleek dat de gezondheid van het microbioom
wordt beïnvloed door voeding en dat de samenstelling
van het microbioom het risico op gezondheidsuitkomsten beïnvloedt. De resultaten toonden aan dat specifieke darmmicroben geassocieerd waren met specifieke
voedingsstoffen, voedingsmiddelen, voedselgroepen en
de algehele samenstelling van het dieet. Gezondheidsproblemen zoals hartaandoeningen, diabetes type 2, obesitas
en algemene ontstekingen leken het meest te worden
beïnvloed door veranderingen in het microbioom die
door het dieet worden beïnvloed.
Minder gezonde voedingspatronen (zuiveldesserts, ongezond vlees, bewerkte voedingsmiddelen) ondersteunden
bijvoorbeeld darmmicrobesoorten die werden geassocieerd met metingen van bloedsuikerspiegel, cholesterol en
ontsteking die significant geassocieerd zijn met een hoger
risico op hartaandoeningen, beroertes en diabetes type 2.
Daarentegen was een meer divers darmmicrobioom
gekoppeld aan gezonde voedingspatronen (vezelrijke
groenten zoals spinazie en broccoli, noten en gezond
dierlijk voedsel zoals vis en eieren) en was het gekoppeld
aan metingen die verband hielden met een lager risico
op bepaalde chronische ziekten. Bovendien bleek uit de
studie dat meervoudig onverzadigde vetten (te vinden
in vis, walnoten, pompoen-, vlas- en chiazaden, zonnebloem-, saffloer- en ongehydrogeneerde sojaolie) gezonde darmmicrobesoorten produceren die verband houden
met een verminderd risico op chronische ziekten. >
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Het kan ook helpen om te denken in termen van voedingspatronen, in plaats van individuele voedingsmiddelen
of voedselgroepen. Maaltijdpatronen die de nadruk leggen
op voedingsmiddelen die gunstig zijn voor het microbioom zijn de volwaardige, plantaardige voedingspatronen.
Deze omvatten veganistische (geen dierlijke producten)
en ovo-vegetarische (vegetarische plus eieren) diëten. Een
eetpatroon, waarin vette en witte vis het vlees bij uitstek
is, is ook goed voor het microbioom. Door de nadruk te
leggen op minimaal verwerkt plantaardig voedsel, kan het
darmmicrobioom gedijen, bescherming bieden tegen of
het risico op chronische ziekten zoals hartaandoeningen,
diabetes, stofwisselingsziekten en obesitas verminderen.

HYDRATE IT
met Juvéderm® VOLITE 1,*

SMOOTH IT
met Juvéderm® VOLBELLA2,*
met lidocaine

FILL IT

LEEFSTIJLGENEESKUNDE

MINIMAAL BEWERKTE PLANTAARDIGE VOEDING
Dus wat betekenen deze bevindingen voor ons? Ten eerste
toonde de studie aan dat het eten van meer onbewerkt
plantaardig voedsel – fruit, groenten, noten, zaden en
volle granen – het darmmicrobioom laat gedijen. Sommige dierlijke voedingsmiddelen, zoals vis en eieren, zijn ook
gunstig. Het vermijden van bepaalde dierlijke voedingsmiddelen, zoals rood vlees, spek, zuivelproducten en sterk
bewerkte voedingsmiddelen (zelfs bewerkte plantaardige
voedingsmiddelen zoals sauzen, gebakken bonen, sappen
of met suiker gezoete dranken en desserts), voorkomt dat
minder gezonde darmmicrobesoorten veel voorkomen
in het microbioom. Het is belangrijk op te merken dat
voedselkwaliteit ertoe doet; bewerkte plantaardige voedingsmiddelen gaan niet samen met gezonde clusters van
darmmicroben. Overweeg bij het kiezen van voedsel of
het bewerkt of onbewerkt is, naast of het een plantaardig
of dierlijk voedsel is.

IN 2022
START DE NIEUWE
NVCG DOMEINGROEP
HEALTHY AGING

BRONNEN
1 Ying Chen et al, Brain-Skin Connection: Stress, Inflammation and

2 www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/chronische-

3 Zeevi D. et al, Personalized Nutrition by Prediction of

Glycemic Responses, 2015, Cell 163, 1079–1094
4 Ascinar F. et al, Microbiome connections with host metabolism

and habitual diet from 1,098 deeply phenotyped individuals,
Nature Medicine, 2021 Feb; 27(2):321-332.
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met lidocaine
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Skin Aging, Inflammation & Allergy - Drug Targets, 2014, 13, 177-190
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met Juvéderm® VOLIFT 3,*

Leefstijlgeneeskunde, Integrative Medicine, Functional
Medicine, Preventieve geneeskunde: allemaal namen
voor hetzelfde. Op persoonlijk uniek niveau kijken hoe we
gezondheid en gezond gedrag kunnen bevorderen die
sustainable zijn. Met verschillende onderzoeksmogelijkheden zoals genetisch onderzoek, microbioomonderzoek,
voedingsintolerantietesten, ECG, VO2max, biometrie
en natuurlijk algemeen bloedonderzoek en hormonen
in kaart brengen is het een vak apart. Een aantal cosmetisch artsen KNMG heeft zich hier al verder in verdiept.
Samen met Jeannette Hessels heb ik bijvoorbeeld dit
jaar de opleiding Integrative Medicine arts afgerond.
Jeannette werkt in haar kliniek op het gebied van
healthy aging en ook Katja Kiewiet de Jonge en
Franca van der Smit helpen in hun klinieken cliënten
krachtig tachtig te worden, net als ondergetekende in
Amsterdam met de Holland Health Clinic. Omdat er
veel interesse is bij de leden wil de NVCG in 2022 de
Domeingroep Healthy Aging oprichten. Met aandacht,
kennis en inzicht gaan we straks op weg
naar Prachtig én Krachtig Tachtig! ∞
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INJECTABLES
Door drs. Pascal Meijer, cosmetisch arts KNMG
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INTERVIEW MET TOM DECATES, COSMETISCH ARTS KNMG

Pascal Meijer: Hoe ben je ertoe gekomen om te promoveren?
Tom Decates: Wat mij drijft is dat ik mensen wil helpen. Als cosmetisch arts werd ik geconfronteerd met complicaties.
Ik kon er niet veel wetenschappelijke informatie over vinden en kwam in contact met Peter Velthuis en Leonie Schelke
waarmee ik aan het Erasmus onderzoek ben gestart naar bacteriologische, immunologische en genetische oorzaken

COSMETISCHE GENEESKUNDE

van complicaties bij filler behandelingen. Zo is het complicatiespreekuur verder vormgegeven en uitgebreid met naast
ons drie nu ook nog twee dermatologen en een cosmetisch arts KNMG. We werken elk een halve dag in de week,
waarmee het spreekuur nu drie dagen in de week bemand is. In 2011 was er maar één spreekuur in de maand,
in 2016 een in de week en inmiddels dus drie in de week!
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PM: Je bent alweer enige tijd het gezicht van het complicatiespreekuur cosmetische geneeskunde
aan het Erasmus in Rotterdam. Hoe is dat zo gekomen?
TD: Van ons drieën ben ik degene die het leukst vindt om dingen uit te leggen en mensen mee te nemen in
het verhaal van complicaties en het complicatiespreekuur. Het was eigenlijk een logische stap.

PM: Wat deed je eigenlijk voor je promotie?
TD: Van 2008 tot 2011 was ik een ANIOS bij de plastische chirurgie, waarna ik een cosmetische praktijk in
Amstelveen ben begonnen en vrijwel gelijktijdig mee ben gaan draaien in het complicatiespreekuur. In 2016 begon
het promotietraject hetgeen ik net heb afgerond. Het was hard aanpoten, maar dat doe ik ook graag.
Ik heb het volledig naast mijn werk gedaan zonder verder financiële vergoeding.

PM: Is er nog een achterliggende reden waarom je bent gaan promoveren?
TD: Die is er zeker. De cosmetische geneeskunde heeft nu een profiel erkenning, een volgende stap zou een leerstoel
zijn. Ik denk dat het ErasmusMC hiervoor een uitstekende locatie is. Het Erasmus is een universiteit met een grote
reputatie op het gebied van onderzoek. Wanneer je je dan bedenkt dat Nederland het enige land is in de wereld
waar cosmetische geneeskunde een landelijke profielerkenning heeft met een gedegen opleiding en een sterke
beroepsvereniging, de NVCG, dan zou het zonde zijn als dat niet verder zou worden uitgebouwd. Voor de volledigheid:
Colombia heeft ook een opleiding, maar dat is meer een cursus vanuit een universiteit.

PM: Het is wel bekend dat Jani dezelfde doelstelling heeft. Bijt dat elkaar niet?
TD: Jani en ik hebben het daar openlijk over. Het hoeft elkaar helemaal niet te bijten, wij publiceren artikelen samen,
geven samen congressen en voelen elkaar goed aan. Andere specialismen hebben ook meerdere hoogleraren.
Je kan niet alles in je eentje doen.

PM: Ik hoop dat Jani, Leonie en jij nog veel gaan bereiken in ons mooie vakgebied. Ik wil je hartelijk danken

NVCG

le d e n

b ij

ti e d r.
p ro m o

To m D

voor dit interview.

e c a te s

TD: Graag gedaan!
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NEDERLANDSE SAMENVATTING
PROMOTIEDATUM: 12 OKTOBER 2021
PROMOTOR: PROF. DR. T.E.C. NIJSTEN
COPROMOTOR:DR. P.J. VELTHUIS EN DR. F.M. NIESSEN

De behandeling met injecteerbare fillers voor weke
delen is een steeds populairdere, minimaal invasieve
methode geworden voor de verjonging van het gezicht
en de correctie van bepaalde medische aandoeningen.
Een dergelijke behandeling vereist geen anesthesie of
uitgebreide voorbereiding en kan relatief gemakkelijk in een relatief korte tijd worden uitgevoerd. Deze
behandelingen hebben een beperkte hersteltijd en zijn
relatief goedkoop. Bovendien hebben fillerinjecties
over het algemeen een laag percentage complicaties.
Wanneer zich echter bijwerkingen voordoen, kunnen
de gevolgen aanzienlijk zijn. Het doel van de in dit
proefschrift beschreven studies was om de oorsprong
van complicaties van fillers voor weke delen te onderzoeken. We richtten ons op factoren die het optreden
van bijwerkingen na injecties met weke delen fillers
kunnen uitlokken: 1) immunologisch profiel, 2) bacteriële besmetting, en 3) genetische predispositie.
Dit werd gedaan door biopten te onderzoeken van
patiënten met complicaties na behandeling met fillers.
De patiënten werden in twee groepen verdeeld, afhankelijk van hun klinische status. De inflammatoire groep
vertoonde laat ontstane (2 weken of later na behandeling) symptomen van ontsteking en de niet-inflammatoire groep vertoonde andere niet-inflammatoire
bijwerkingen.
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Hoofdstuk 1 geeft een inleiding tot weke delen
fillers met een overzicht van de verschillende soor
ten weke delen fillers. Injecties met weke delen
fillers worden, samen met botuline toxineinjecties,
injectables genoemd. Onderzoek heeft aangetoond
dat behandelingen met injectables een algemeen
positief effect hebben op verschillende aspecten van
de mentale toestand van cliënten. Het gebruik van
fillers is de afgelopen tien jaar enorm toegenomen.
Met bijna een miljoen procedures in 2019 is het de
tweede meest uitgevoerde niet-chirurgische procedure in plastische chirurgie klinieken in de Verenigde
Staten geworden. Weke delen fillers worden meestal
ingedeeld naar hun biologische afbreekbaarheid in
niet-resorbeerbare en resorbeerbare fillers.
Resorbeerbare fillers bestaan in principe uit twee
varianten: hyaluronzuurfillers en bio-stimulatoire fillers.
Ook wordt ingegaan op de definitie van de term
adverse events. De termen adverse event en complicatie worden soms op een losse manier gebruikt en
zijn niet goed gedefinieerd. In dit proefschrift wordt
onder adverse events verstaan: elke niet-beoogde
gebeurtenis die verband houdt met een injectiebehan
deling met fillers, variërend van zeer mild met geen
hinder voor de dagelijkse activiteiten van een cliënt,
tot zeer ernstig. Het laatste wordt beschouwd als een
complicatie, gedefinieerd als een letsel dat leidt tot
een langer verblijf in het ziekenhuis, invaliditeit op
het moment van ontslag of overlijden. Complicaties
kunnen worden beschouwd als een subgroep van
adverse events. Het algemene doel van de studies
wordt uiteengezet.
Hoofdstuk 2 richt zich op het aantal injectable
behandelingen in Nederland in zowel 2016 als 2019.
Objectieve gegevens over het aantal cosmetische
injectable behandelingen (botuline toxine A en fillers)
dat jaarlijks wordt uitgevoerd ontbreken. Het doel
van de post-enquête was het identificeren van de
artsen die cosmetische injectable behandelingen
toedienen en het kwantificeren van het aantal gegeven
behandelingen. In 2016 hebben in totaal 122 artsen
gereageerd (respons van 37%), waarvan 60 (49%)
exacte aantallen hebben opgegeven, 62 (51%) schat
tingen. Het berekende aantal injecties dat in 2016 in
Nederland is uitgevoerd met BTX-A was iets meer
dan 250.000 en met fillers bijna 140.000.

In 2019 reageerden in totaal 99 artsen (respons van
32%), van wie 63 (64%) exacte aantallen gaven en 26
(36%) schattingen. Het berekende aantal injecties dat
in 2019 in Nederland is uitgevoerd met BTX-A was
iets minder dan 250.000 en met filler iets meer dan
160.000. De aantallen in 2016 en 2019 zijn opmerkelijk consistent, wat suggereert dat ze de werkelijke
aantallen in de algemene Nederlandse bevolking
zouden kunnen vertegenwoordigen. In deze periode
van 3 jaar is het aantal fillerbehandelingen met 12%
toegenomen.
Hoofdstuk 3 rapporteert over een multi-center
retrospectieve observationele studie die het gebruik
van botulinetoxine en hyaluronzuur fillers bij jongvol
wassenen tussen 2008 en 2019 in Nederland vergelijkt.
Dit werd gedaan door het opnemen van Elektronische Gezondheidsrapporten (EHR) van drie medische
centra in Nederland. Deze medische centra gaven
een representatief beeld van een landelijke trend
omdat ze zowel high-end locaties als laagdrempelige
locaties bevatten. Bij elkaar opgeteld zijn de verkregen
gegevens afkomstig van tien locaties verspreid over
heel Nederland. Jongvolwassenen zijn in deze studie
gedefinieerd als de leeftijdsgroep 18-25 jaar, op basis
van onze klinische categorisering van deze groep.
In totaal werden 12628 patiënten geïncludeerd, ver
spreid over de jaren 2008-2019. De resultaten laten
een toename zien van het gebruik van botulinetoxine
en hyaluronzuur fillers bij jongvolwassenen.
Hoofdstuk 4 gaat in op de incidentie van vasculaire
obstructies na filler injecties. In de medische literatuur
zijn de frequenties van vasculaire complicaties (VAE’s)
niet gedetailleerd, maar ze worden geschat op 1:2.000
tot 1:10.000 (0.05-0.01%). In deze prospectieve studie
hebben wij patiënten geïncludeerd die naar onze poli
kliniek waren verwezen voor door fillers veroorzaakte
problemen. In totaal werden 44 patiënten (3 mannen,
41 vrouwen) met een VAE als gevolg van yaluronzuurof calciumhydroxylapatiet-fillers verwezen naar onze
polikliniek in een periode van 24 maanden. De diag
nose werd bevestigd door klinische presentatie (reti
culaterend blauwachtig patroon met/zonder pustels
en wondjes) en echografische beelden (hypervas
culaire turbulente arterie met/zonder aantoonbare
filler occlusie). Met de getallen uit hoofdstuk 2 en de
wetenschap dat vrijwel elke patiënt met een vasculair
adverse event (VAE) naar ons centrum wordt verwezen,
konden wij de incidentie van vasculaire occlusies
vullerbehandelingen berekenen. Wij berekenden de
incidentie van VAEs na filler injecties op 1:6756 (of
0,015%).

Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van microbiota
gevonden in biopten van 29 patiënten met late-onset
inflammatoire complicaties na filler injecties. We ge
bruikten een nieuwe en zeer gevoelige methode om
microbiota op te sporen, de IS-pro methode. Dit is
een nieuwe PCRtechniek met een breed bereik, gebaseerd op lengte- en sequentievariaties van de
16S-23S 4 Erasmus Medical Center Rotterdam ribosomale interspacer (IS)-regio. IS-pro kan bacteriën met
lage abundanties detecteren en ze tot op soortniveau
identificeren. Om contaminatie door huidmicrobiota
uit te sluiten hebben wij de microbiota die werden
aangetroffen op huidswabs vergeleken met die welke
werden aangetroffen in biopsies van dezelfde patiënt.
Deze bleken niet overeen te komen, waardoor contaminatie tijdens de afname werd uitgesloten.
Er werd echter een hoog gehalte aan Grampositieve
bacteriën aangetroffen in biopten van de weke delen
fillers. Dit suggereert dat deze bacteriën werden
geïntroduceerd tijdens de primaire vulstof injectie
behandeling.
Hoofdstuk 6 richt zich op de etiologie van late
ontste-kingsreacties (LIRs) na een hyaluronzuur (HA)
filler behandeling. Sommigen beweren dat deze het
gevolg zijn van een overgevoeligheidsreactie, hoewel
het bewijs hiervoor zeer schaars is. De meeste mel
dingen van dergelijke reacties worden niet gestaafd
door positieve huidtesten. Twaalf patiënten werden
doorverwezen voor diagnostische evaluatie van mogelijke overgevoeligheidsreacties op hyaluronzuur
(HA)-fillers. De twaalf patiënten werden geëvalueerd
voor een algemene allergische screening (patchtests), evenals specifieke intradermale tests (injectie
van 0,1cc bolussen) op de mediale bovenarm met
een selectie van verschillende hyaluronzuur (HA)vullers die momenteel beschikbaar zijn. Een positieve
allergische reactie werd gedefinieerd als erytheem,
hardheid of zwelling. Bij de eerste tests en gedurende
de follow-up periode van 4 maanden werden geen
reacties op een van de geteste HA-vullers gevonden.
Hoewel LIR’s vaak als overgevoeligheidsreacties wor
den gediagnosticeerd, werden in onze studie geen
positieve reacties op de zes gebruikte HA-vullers gerapporteerd. De resultaten suggereren dat noch type-I
noch type-IV overgevoeligheid een rol speelt bij late
ontstekingsreacties (LIRs) op hyaluronzuur (HA) vullers.
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Hoofdstuk 7 beschrijft een pilot studie die zich richt
op de vraag of er bewijs is dat hetadaptieve immuun
systeem een rol speelt bij late ontstekingsreacties na
injecties met fillers voor weke delen. Sommige auteurs
hebben gepostuleerd dat inflammatoire bijwerkingen
van fillers het gevolg zijn van type-IV (vertraagd type)
overgevoeligheid, een reactietype gevormd door
adaptieve immuniteit. Deze inflammatoire bijwerkingen
reageren vaak niet goed op de gewone behandelingsprocedures. Het bepalen van de exacte etiologie
zou nuttig kunnen zijn bij de behandeling ervan. Wij
hebben 47 patiënten geïncludeerd met complicaties
na injecties met fillers voor weke delen. Er werden
biopten genomen van het gebied waar de complicatie
zich voordeed. Bij 18 van de 47 patiënten werden
immuuncellen gevonden. Al deze 18 gevallen toonden CD68 positieve immuuncellen. Er werden vrijwel geen CD3 positieve immuuncellen gevonden.
Onze resultaten suggereren geen rol voor het adaptieve immuunsysteem bij complicaties na injecties
met fillers voor weke delen. Meestal zijn macrofagen
betrokken na injecties met weke delen vullers, maar
hun aanwezigheid is niet significant gecorreleerd met
de ontstekingsreactie. Macrofagen lijken geen rol te
spelen in het uitlokken van deze reactie.
In hoofdstuk 8 wordt onderzocht of HLA polymorfismen geassocieerd zijn met late inflammatoire bijwerkingen van dermale fillers. De meeste van deze
bijwerkingen lijken een immunologische basis te
hebben, waarbij de fillers meer als adjuvans werken
dan als directe T-cel activators, tegen een mogelijke
achtergrond van genetische predispositie. In totaal
werden 211 patiënten geïncludeerd. DNA werd
verkregen door orale swab of bloed extractie.
Lage-intermediaire resolutie genotypering van
HLA-A, HLA-B en DRB allelen van alle patiënten werd
uitgevoerd door sequentie-specifieke oligonucleotide probe (SSOP) methoden. Van de 211 patiënten
in de steekproef hadden er 25 de combinatie van
HLA subtype-B*08 en HLA subtype-DRB1*03.
Dit was 16,3% van de ontstekingsgroep en 4,9% van de
referentiegroep. Deze combinatie van HLA-subtypes
was geassocieerd met een drievoudige verhoging van
de kans op het ontwikkelen van immuungemedieerde
bijwerkingen (odds ratio = 3,79, 95% CI 1,25 tot 11,48).
Genetische polymorfismen zoals HLA combinaties
kunnen patiënten identificeren die risico lopen op het
ontwikkelen van late onset immuun gemedieerde
bijwerkingen van dermale fillers.
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Hoofdstuk 9 richt zich op echografie om de veiligheid van hyaluronzuur filler behandelingen te ver
beteren. Doppler-echografie (duplex) wordt in de
dermatologie vaak gebruikt om dermatologische
aandoeningen van de huid en de vaatstructuren
te evalueren. Voordat een fillerbehandeling wordt
uitgevoerd, kan echografie worden gebruikt om
eerdere fillerbehandelingen in beeld te brengen en te
vermijden. Ook variaties in het verloop van bloedvaten
kunnen in kaart worden gebracht. In geval van bij
werkingen zijn de filler zelf en de morfologie van de
omliggende weefsels zichtbaar. Dislocatie, abcessen
en vasculaire bijwerkingen kunnen worden gezien.
Onder echogeleiding kan hyaluronidase precies in
het vulstofdepot worden geïnjecteerd. In veel opzichten kan echografisch onderzoek dus een belangrijk
hulpmiddel zijn om de veiligheid van hyaluronzuur
filler behandelingen te verbeteren.
Hoofdstuk 10 beschrijft het gebruik van intra
lesionale laserbehandeling bij complicaties van
dermale fillers. Hoewel het gebruik van dermale
fillers nog steeds populair is, is er nog veel onbekend
over complicaties met betrekking tot optimale
behandelopties. Voor complicaties als gevolg van
fillerbehandelingen adviseren veel artsen over het
algemeen een van de twee behandelingsregimes:
ofwel systemische medicatie ofwel chirurgische
verwijdering van het materiaal.
Dit hoofdstuk geeft argumenten voor een derde
mogelijke behandelingsoptie: verwijdering van het
materiaal door intralesionale laserbehandeling.
De lasers die gebruikt worden voor intralesionale
laserbehandeling zijn lasers die ontwikkeld en
gebruikt worden voor endoveneuze laserbehan
deling van spataderen. De intralesionale laserbehandelingsprocedure voor dermale fillers bestaat uit
het inbrengen van een fiber optische laser in het
gebied van het product en het verdampen ervan.
242 patiënten (214 vrouwen en 28 mannen) werden
behandeld met een intralesionale laserbehandeling;
verbetering werd bereikt bij de meerderheid van
de patiënten (92 procent).

Hoofdstuk 11 bespreekt het verhaal van de op
hyaluronzuur gebaseerde fillers Hyacorp-1000 en
Hyacorp H-S (H-800), die in 2014 van de Nederlandse
markt werden gehaald na zorgen over hun veiligheid.
We beoordelen wat de meest plausibele factor zou
zijn van het toegenomen aantal bijwerkingen met
deze stoffen, hetzij patiënt gerelateerde factoren,
hetzij een factor die inherent is aan de filler zelf. We
onderzoeken ook hoe nieuwe Europese wetgeving
het goedkeurings-proces voor nieuwe fillers zal
beïnvloeden en veiligheidsproblemen met fillers zal
voorkomen. Uit de resultaten blijkt dat patiënten die
met Hyacorp-1000 en Hyacorp-S (H-800) werden
behandeld en bijwerkingen meldden, significant
ouder waren dan de patiënten in de Hyacorp-1000
en Hyacorp-S (H-800) groep zonder bijwerkingen. Bij
patiënten die werden behandeld met Hyacorp-1000
en Hyacorp H-S (H-800) en bijwerkingen meldden,
was de filler significant langer in situ dan bij patiënten
die bijwerkingen hadden die in verband werden gebracht met een andere HA-filler. Wij concluderen dat
een verhoogde crosslinking van de filler de gemelde
problemen heeft veroorzaakt. De aankomende EUwetgevingsupdate van de Medical Device Regulation
(MDR) zal voorkomen dat onveilige fillers op de
EU-markt komen of zal veiligheidsproblemen veel
eerder aan het licht brengen.

De grootste ontwikkeling om het aantal bijwerkingen
te verminderen ligt wellicht in nieuwe regels en voor
schriften betreffende de kwaliteit van injecterende
artsen en fillers. In de afgelopen vijf jaar hebben
Nederlandse en Europese autoriteiten veel gedaan
om de kwaliteit van de zorg in de cosmetische
geneeskunde te verbeteren.
Dit zal in de toekomst helpen om excessen zoals ongeschikte fillermaterialen en artsen in de hand te
houden. Hoewel het wetenschappelijk onderzoek in
de cosmetische geneeskunde nog in een pril stadium
verkeert, zijn in dit onderzoek al enkele stappen gezet.

Samenvatting
Samen moeten de 12 hoofdstukken in dit proefschrift de behandelaars een dieper inzicht geven
in het ontstaan van complicaties door filler
behandelingen. ∞

Hoofdstuk 12 sluit het proefschrift af met een alge
mene discussie van de resultaten en aanbevelingen
voor toekomstig onderzoek naar het ontstaan van late
ontstekingsreacties (LIR) na filler behandelingen. Er
kon geen belangrijke oorzaak voor deze complicaties
worden vastgesteld. Maar er werden afwijkingen
gevonden in het bacteriële gehalte van de vulstof
in-vivo. En in de immunologie van de patiënt werden
vooral macrofagen gevonden. Het lijkt erop dat ofwel
verschillende oorzaken kunnen leiden tot een iden
tiek klinisch resultaat. Of LIR zou een complexe ziekte
kunnen zijn, waarbij het samenkomen van meer dan
één afwijking in dezelfde tijdspanne tot ontsteking
leidt. Het belangrijkste toekomstige onderzoek zal
bestaan uit 1) een innovatieve in-vitro onderzoeks
methode, skin-on-a-chip, waarbij een zachte weef
selvuller kan worden geïmplanteerd en de verandering van biochemische markers in supernatanten kan
worden gemeten. 2) toepassing van ultrasone beeldvorming om het natuurlijke verloop van de afbraak
van HA-vulstof in de tijd te volgen.

DECEMBER 2021

Cg MAGAZINE

17

HUID
Door Jeannette Hessels, Cosmetisch arts KNMG,
MSc Anti-Aging and Preventive Medicine

HUIDVEROUDERING
DOOR OESTROGEENTEKORT:
NIETS AAN TE DOEN??
Huidveroudering is een
complex proces dat wordt
veroorzaakt door een combinatie
van endogene (intrinsieke) en
exogene (extrinsieke) factoren.

Een van de oorzaken van intrinsieke huidveroudering is het dalen van de hormoonspiegels, min
of meer parallel aan het stijgen van de leeftijd.
Hoewel er meerdere hormonen zijn met invloed
op de huid, zoals testosteron, DHEA en groeihor
moon, zijn de hormonen met de meeste ‘impact’
op veroudering van de huid de vrouwelijke geslachtshormonen, in het bijzonder de oestrogenen.

De factoren die bijdragen aan intrinsieke
huidveroudering zijn voornamelijk genetisch,
metabool en hormonaal van aard; extrinsieke
huidveroudering komt ’daarbovenop’, door uvschade, roken, toxische stoffen, stress en andere
leefstijlfactoren.
De combinatie van al deze factoren leidt tot
structurele en fysiologische veranderingen in alle
lagen van de huid, met als gevolg veranderingen
in het aanzien van de huid, met name in aan
uv-licht blootgestelde gebieden.1,2

We kennen drie vormen van oestrogeen:
oestron (E1), oestradiol (E2) en oestriol (E3),
waarvan oestradiol de meest potente is.

Waar bij intrinsieke huidveroudering vooral een
atrofische huid met fijne rimpels gezien wordt, leidt
extrinsieke huidveroudering tot een verdikking van
de epidermis, vlekkige pigmentatie en diepe rimpels.
Verlies van elasticiteit van de huid als gevolg van
dit proces is een van de belangrijke oorzaken voor
huidverslapping.2

De menopauze is een belangrijk moment in het
leven van vrouwen, met als fysieke aanleiding
de verminderde ovariële functie die leidt tot een
sterke daling van de vrouwelijke hormonen.4, 5, 6
Deze hormonale veranderingen, met het dalen
van de spiegels van 17-beta-oestradiol als belang
rijkste component, hebben meerdere gevolgen
in het lichaam: verhoogde kans op osteoporose,
hart- en vaatziekten en cognitieve achteruitgang.
Tevens geeft de daling van hormoonspiegels bij
een belangrijk deel van de vrouwen aanleiding
tot een groot aantal menopauzale klachten.6

De gezondheid en het aanzien van de huid leveren
een belangrijk bijdrage aan het begrip ‘schoonheid’
en dientengevolge aan het ‘welbevinden’.
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De veranderingen in de huid door daling van
de spiegels van 17-beta-oestradiol zijn talrijk.
De huid wordt dunner met minder collageen,
verminderde elasticiteit, toenemende droogte
en rimpelvorming. De dikte van de huid neemt
af met ruim 1% per postmenopauzaal jaar; het
collageengehalte met 2%. In de eerste 5 jaar na
de menopauze neemt het type-I en -III collageen
zelfs in totaal met 30% af! 4
Ook geeft de sterke daling van oestrogenen een
hoger risico op verstoorde wondgenezing, onder
andere door een toename van oxidatieve stress.4
Het is overduidelijk dat een vrouw deze veran
deringen waarneemt. De veranderingen in de huid
na de menopauze zijn een veel voorkomende
aanleiding voor een (herhaald) bezoek aan een
cosmetisch behandelaar. Deze heeft een groot
aantal behandelingsmogelijkheden die de huid
kunnen verbeteren en de aanmaak van collageen
kunnen stimuleren. Dit zijn echter meestal geen
behandelingen die ingaan op de hormonale oorzaak van de achteruitgang van de huid.

Naast optimalisatie van voeding en leefstijl om
zo goed mogelijk door de menopauze heen te
laveren, is er een aantal therapeutische opties
om de gevolgen van de verminderde oestradiol
spiegels in de huid te ondervangen.
Als eerste kunnen we denken aan hormonale
substitutietherapie met bio-identieke hormonen.
Bio-identieke hormonen zijn hormonen die exact
dezelfde chemische en moleculaire structuur hebben
als de hormonen die in het lichaam geproduceerd
worden. Deze therapie, die tegenwoordig steeds
meer in de belangstelling staat, bestaat meestal uit
transdermale toediening van 17-beta-oestradiol,
gecombineerd met orale toediening van gemicroniseerd progesteron ter bescherming van het
endometrium.6
Hormonale substitutie geeft niet alleen een ver
mindering van de algemene klachten die vaak
gepaard gaan met de menopauze, maar heeft ook
een positief effect op de veranderingen in de huid.
Zo zien we dat de huid meer gehydrateerd wordt en
dat de elasticiteit, hoeveelheid collageen en huiddikte
toenemen, met als gevolg het verminderen van
reeds ontstane rimpels. 4
Bij topicale toediening van oestrogenen zien we
een toename van type-I en-III collageen evenals een
toename van elastine in de behandelde huid.3,6 >

De werking van oestrogenen vindt plaats door
binding aan de oestrogeenreceptoren, waarvan
we een alfa- en een betavariant kennen. In de
huid bevinden zich zowel alfa- als betareceptoren,
gelokaliseerd in onder andere keratinocyten en
fibroblasten. De betareceptoren komen in de
huid het meeste voor.3,4
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Een laatste veelbelovende ontwikkeling is de werking van de orale toediening van SERM’s (Selective
Estrogen Receptor Modulators) op de huid.
SERM’s zijn stoffen die een selectieve affiniteit hebben voor binding met een van de oestrogeenrecep
toren, meestal de beta variant. Een voordeel hier
van is minder affiniteit voor de binding met de
alfareceptoren, die met name in het borstweefsel
voor proliferatie zorgen.
Bij toediening van raloxifeen (veelgebruikt bij de
preventie en behandeling van postmenopauzale
osteoporose) zien we een toename van de colla
geenbiosynthese in fibroblasten en een toename
van de elasticiteit van de huid.
Vanwege het ongunstige bijwerkingsprofiel (onder
andere een verhoogde kans op stollingsproblemen)
zullen de huidige SERM’s nog niet gebruikt worden voor verbetering van de menopauzale huid.
Het wachten is op de ontwikkeling van nieuwe
stoffen met een veiliger profiel. 4

Uit dit artikel blijkt dat huidveroudering door
oestrogeentekort niet alleen met lokale cosmetische
behandelingen aangepakt kan worden, maar
dat er een toenemend aantal opties is om het
oestrogeentekort te compenseren. ∞

VET VERWIJDEREN & SPIEROPBOUW

One Complete Body
Sculpting Solution
truBody is een complete niet-chirurgische oplossing
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De meest veelbelovende stoffen zijn r-equol,
s-equol, genisteïne en 4’acetoxy-resveratrol. 7,8
De fyto-oestrogenen r-equol, s-equol en genisteïne
zijn natuurlijk voorkomende isoflavonen die onder
andere in soyabonen en lijnzaad aanwezig zijn.
Deze stoffen hebben een grotere affiniteit voor de
oestrogeenbetareceptoren en hebben derhalve een
beta-selectieve werking. De effecten op de huid
zijn verbeterde elasticiteit en vermeerdering van de
productie van type-I collageen; ze geven eveneens
een daling van inflammatoire biomarkers.4,7,8
4’acetoxy-resveratrol is een stof met een hoge
biologische beschikbaarheid in de huid wanneer
deze lokaal wordt aangebracht. Ook bij deze stof
zien we een grotere affiniteit voor de betareceptoren
van oestrogeen die, zoals eerder vermeld, talrijk zijn
in de huid. 7
De huid laat een toename van elastine en collageen
type-III zien bij topicale applicatie.7 Tevens wordt de
activiteit van de MMP’s (matrix metalloproteïnases)
die de dermale matrix afbreken, geremd. Ook de
inflammatoire biomarkers in de huid dalen bij
toediening van deze stof.

Conclusie

~ 24% vetvermindering2 + 30% spiermassa1
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Een andere optie is de toediening van polyfenolen
en fyto-oestrogenen, zowel oraal als topicaal
(cosmeceuticals).
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HUIDBEHANDELING
Door Gabriel Siquier Dameto 1), 2)

THE

FUTURE

IS

PROFHILO BODY:
DE BIO-HERMODELLERENDE
BEHANDELING OM DE SCHOONHEID
VAN HET LICHAAM TE HERSTELLEN
®

LIQUID

ARE

YOU

READY?

Huidverslapping van het lichaam is voor patiënten
een van de meest verafschuwde imperfecties.
GABRIEL SIQUIER-DAMETO
COSMETISCH ARTS KNMG

We will launch a completely new brand
from the 1st of February in the Benelux.

1) DAMETO CLINICS INTERNATIONAL,
BADHOEVEDORP, NEDERLAND;
2) DEPARTMENT OF MEDICAL SCIENCES,
RESEARCH GROUP OF CLINICAL ANATOMY,

A breakthrough product that will change the way that you deliver
botulinum toxin type A treatment.

EMBRYOLOGY AND NEUROSCIENCE (NEOMA),
UNIVERSITAT DE GIRONA (UDG), GIRONA, SPANJE

Voor specialisten is het een complexe en delicate zaak.
De behandeling ervan is dan ook een van de grootste
uitdagingen in de esthetische geneeskunde.
Verslapte huid van het lichaam is een directe consequentie
van veroudering, zwangerschap en/of gewichtsschommelingen.
Om het effect van losse lichaamshuid terug te draaien biedt

CORRESPONDEREN:
INFO@DAMETOCLINICS.COM

IBSA nu de revolutionaire PROFHILO® BODY behandeling.
Deze bio-hermodellerende behandeling is gebaseerd op
gestabiliseerde Hybride Coöperatieve Complexen (HCC) van
hoog en laag moleculair gewicht ultrapuur hyaluronzuur (HA),
en is geproduceerd met het unieke thermische productieproces
dat is gepatenteerd door IBSA, de NAHYCO® Technologie.

BNL-ALZ-2100016 Opgesteld op: 10/2021

GEBRUIKSINDICATIE
Profhilo® BODY wordt geleverd in een 3 ml voorgevulde injectiespuit en bevat 48 mg hoog moleculair
gewicht HA en 48 mg laag moleculair gewicht HA,
in totaal 96 mg/3 ml. Dit is een van de hoogste hyaluronan concentraties in de markt. De complete kit
bestaat uit 2 injectiespuiten, 4 body patches en een
bodycrème.
De gebruiksindicaties zijn tevens uniek: meerlagig
weefsel hermodellering en verbetering van huidverslapping op het lichaam. In het bijzonder voor de binnenkant
van de arm en voor de buik. Het gunstige reologische

profiel van het product maakt een bevredigende weefsel
hermodellering mogelijk. Deze kan al na slechts 2 behandelingen met een tussentijd van 4 weken worden bereikt.

BEHANDELPROTOCOL
IBSA heeft het mogelijk gemaakt om de behandeling van de
lichaamsdelen uit te voeren door middel van de inmiddels
zeer gewaardeerde en veelgebruikte ‘Bio Aesthetic Point’
(BAP) techniek. Deze techniek bestaat uit enkel 10 injectiepunten, voor elk punt een 0,3 ml bolus, waarbij gebruik
gemaakt wordt van een 29G naald in de diepe dermis. >

Galderma Benelux B.V. • Gravinnen van Nassauboulevard 91 • 4811 BN Breda • The Netherlands • Tel. +31 (0)183 69 19 19 • info.nl@galderma.com • www.galdermabenelux.com
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>
Het protocol bestaat uit 2 behandelsessies met een
tussentijd van een maand. Onmiddellijk na de behandeling wordt er een steriele body patch aangebracht
op het behandelde gebied. Deze patch is bedoeld
om de huid op het gebied van de esthetische behandeling te kalmeren en te hydrateren.

créme herstelt de elasticiteit en de tint terwijl het diep
hydrateert. Het bevat een complex van hyaluronzuur met
hoog en laag moleculair gewicht in een hoge concentratie
en Matrixyl® 3000, de combinatie van 2 peptiden die
weefsel hermodellering bevordert en die de vitaliteit van
de cellulaire functies helpt te herstellen.

De body patch bevat hyaluronzuur van hoog en laag
moleculair gewicht, Salie Haenkei (een gepatenteerd
plantenextract met sterke antioxidante eigenschappen),
Arnica Montana (kalmeert en geeft verlichting), Escin
(voorkomt excessieve ophoping van vloeistoffen die
oedeem kunnen veroorzaken), Ananas extract (herstelt
de natuurlijke conditie van de huid).

RESULTAAT

De patiënt zal de behandeling thuis vervolgen door
2x per dag Profhilo Figura body créme aan te brengen.
Deze multi-actieve modellerende en verstevigende

Profhilo® levert uitstekende resultaten op zichzelf, of in
combinatie met een van de andere esthetische behande-lingen die er momenteel worden aangeboden.
Als gestabiliseerd product blijft Profhilo® ongeveer 28 dagen
aanwezig in de huid. Gedurende deze tijd worden er 4 verschillende types collageen en elastine gestimuleerd door
de langzame vrijgave van HA. De stimulatie resulteert in een
significante verbetering van het weefsel. Profhilo® BODY
kan worden gebruikt om huidverslapping te behandelen
in gebieden als de armen, knieën en de buik.

Afb 1
Representatieve beelden van
binnenzijde van de bovenarm voor
behandeling met Profhilo Body en
van een maand na de tweede sessie.
Een reductie van meer dan 1 punt
op de binnen boven arm laxity scale
is waargenomen. Daarnaast is er
een verbetering van de huidtextuur
geconstateerd.

Afb 2
Representatieve beelden
van het gebied boven de knie
voor behandeling met Profhilo Body
en van een maand na de tweede sessie.
Een reductie van huidverslapping
is geobserveerd en ook is er een
verbetering van de huidtextuur
waargenomen.

∞

Resultaten en foto’s
van Gabriel Siquier-Dameto.
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COMPLICATIE EN CALAMITEIT
Door Femke Moerbeek, jurist en lid van de calamiteitencommissie

RUBRIEK
VRAGEN
EN
K
CASUÏSTIE

KLAAGSTER VERWIJT AANGEKLAAGDE DAT:
1
	
er een medische fout is gemaakt en

aangeklaagde onzorgvuldig heeft gehandeld;
2	
ze onvoldoende geïnformeerd is over
eventuele complicaties;
3 de nazorg onvoldoende was;
4	
aangeklaagde niet bevoegd en bekwaam
was de behandeling uit te voeren;
5 het medisch dossier onvolledig was;
6 de klachtenprocedure niet op orde was.

Correctie van de onderoogleden

WETTELIJKE GRONDSLAG
COSMETISCHE HANDELINGEN;
LEERPUNTEN VAN
EEN CASUS

AANSPRAKELIJKSTELLING
Klaagster vordert een schadevergoeding
van € 25.000,-

BEOORDELING GEBASEERD OP DE VAN
TOEPASSING ZIJNDE DRIE WETGEVINGEN:

WGBO
Deze wet legt de hulpverlener de verplichting op om bij zijn
werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht
te nemen en daarbij te handelen in overeenstemming met
de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit
de voor hulpverleners geldende professionele standaard.
In deze casus overweegt de Geschilleninstantie in algemene zin dat bij het beoordelen van een klacht over medisch
handelen het resultaat van dat handelen niet altijd maat
gevend is. Het gaat erom dat een arts zich, rekening houdend met de stand van de geneeskunde op dat moment
en de geldende standaarden en protocollen, inspant om
tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Het gaat
dus om een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

Je staat als arts waarschijnlijk niet stil bij welke wetgeving er allemaal
ten grondslag ligt aan de cosmetische handelingen die je verricht.
Een klacht uitmondend in een geschil over de correctie van de
onderoogleden brengt een aantal van toepassing zijnde wetgeving

In deze casus stelt de Geschilleninstantie vast dat er over
eenkomstig de geldende standaarden en protocollen is
gewerkt. De klachten van klaagster zijn te duiden als com
plicaties bij een onderooglidcorrectie. De aangeklaagde
heeft zich aan zijn verplichting uit de Wgbo gehouden.

in kaart.
Bij de casus van dit artikel worden de volgende wetten toegepast:
•

Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)

•

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en

•

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

DE FEITEN VAN DEZE CASUS
Tijdens een consult spreken klaagster en aangeklaagde af dat
bij klaagster een correctie van de onderoogleden uitgevoerd
zal worden. Na de ingreep ervaart klaagster klachten aan haar
rechteroog bestaande uit een niet volledig sluitend ooglid
en een droog en branderig gevoel van het oog.
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Deze klachten uit klaagster via diverse WhatsAppberichten en tijdens verschillende controles.
Aangeklaagde voert kosteloos een exploratieve
hersteloperatie uit echter de klachten blijven.

DE CONCLUSIES

1

Onderdeel 1 van de klacht is ongegrond.

2

Onderdeel 2 gaat over de informatievoorziening.
De verplichting om patiënten/cliënten op duidelijke
wijze in te lichten over het voorgenomen onderzoek
is vastgelegd in artikel 7:448 lid 1 en lid 2 Wgbo.
Let op! Wanneer een medische noodzaak van de be
handeling ontbreekt, dient er extra aandacht besteed
te worden aan de informatievoorziening. Er is sprake
van een zogenaamde verzwaarde informatieplicht
(zie Uitspraak Centraal Tuchtcollege,
ECLI: NLTGZCT:2013: YG2850).

De informatie die verstrekt wordt dient op grond
van artikel 7:454 Wgbo opgenomen te zijn in het
medisch dossier. Cosmetisch artsen doen er dus goed
aan op te nemen welke informatie aan patiënt/cliënt
verstrekt is, wanneer en hoe (mondeling of schriftelijk).
In deze casus gaf klaagster aan mondeling geen
informatie ontvangen te hebben. Aangeklaagde gaf
aan die wel mondeling gegeven te hebben maar had
daarover niets vastgelegd en kon dit dus ook niet be
wijzen. Omdat de bewijslast bij aangeklaagde ligt, is
onderdeel 2 van de klacht in zoverre gegrond. Wel is
komen vast te staan dat klaagster vooraf schriftelijk via
de mail is geïnformeerd over eventuele complicaties.
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5

A True
Reflection
of Aesthetic
Refinement

∞	In het medisch dossier ontbreekt de motivatie op

De informatie die verstrekt wordt dient op grond van
artikel 7:454 Wgbo opgenomen te zijn in het medisch
dossier. Cosmetisch artsen doen er dus goed aan op te
nemen welke informatie aan patiënt/cliënt verstrekt is,
wanneer en hoe (mondeling of schriftelijk).

grond waarvan aangeklaagde een ooglidcorrectie
heeft geadviseerd en niet de door klaagster
verzochte minilift;
∞	Uit het dossier blijkt niet of aangeklaagde de ogen
heeft onderzocht en wat de bevindingen waren;
∞	De Whatsapp berichten ontbreken waarin klaagster
haar klachten kenbaar heeft gemaakt en de reacties
van aangeklaagden/de assistente.
	
∞ Het onderzoek, de diagnose en de motivatie voor
het verrichten van de tweede operatie ontbreekt
eveneens.
∞	Verder is in het dossier geen notitie gemaakt van
het verstrekken van mondelinge informatie over
eventuele complicaties.

In deze casus gaf klaagster aan mondeling geen
informatie ontvangen te hebben. Aangeklaagde gaf
aan die wel mondeling gegeven te hebben maar had
daarover niets vastgelegd en kon dit dus ook niet
bewijzen. Omdat de bewijslast bij aangeklaagde ligt, is
onderdeel 2 van de klacht in zoverre gegrond. Wel is
komen vast te staan dat klaagster vooraf schriftelijk via
de mail is geïnformeerd over eventuele complicaties.

Gebruikmakend van de kracht van ‘s
werelds eerste OxiFreeTM-technologie,
biedt deze innovatieve HA filler een
exclusieve combinatie van ongeëvenaarde
projectiekracht en opperste soepelheid.

3

Onderdeel 3 van deze casus is als ongegrond
beoordeeld. De aangeklaagde kon aantonen dat er op
meerdere momenten voldoende nazorg is geweest.

WKKGZ
6

WET BIG
4

Ontdek het gamma van 4 varianten met
lidocaine ontworpen voor getalenteerde
professionals om hun injectietalent te
verfijnen met precisie en zorg.

Bij onderdeel 4 van de klacht is de Wet BIG van
toepassing. Deze wet beschermt patiënten/cliënten
tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van
zorgverleners. De Geschilleninstantie overweegt
als volgt:

∞	Een zorgverlener die in het BIG-register
staat ingeschreven als arts, is bevoegd om
basisverrichtingen, waaronder een ooglidcorrectie,
uit te voeren.
	
∞ Aangeklaagde staat als arts ingeschreven in
het register en is dus bevoegd.
	Of aangeklaagde bekwaam is hangt af of hij over
voldoende ervaring beschikt. Dat was in deze casus
het geval. Onderdeel 4 is ongegrond verklaard.
Weer terugkomend op de Wgbo. Op grond van artikel
7:454 lid 1 van de Wgbo is de hulpverlener, waaronder
de arts, verplicht een dossier in te richten met betrek
king tot de behandeling van de patiënt/cliënt. Het
medisch dossier bevat in ieder geval basisgegevens, de
diagnose, de ingestelde behandeling, de voortgang van
de behandeling en informatie die wordt aangedragen
door de patiënt/cliënt.
Let ook hier weer op! Als een medische noodzaak van
de behandeling ontbreekt, worden er zwaardere eisen
gesteld aan de verslaglegging in het medisch dossier.

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.

In deze casus werd onderdeel 5 gegrond verklaard
om de volgende redenen:

Ten aanzien van onderdeel 6 is de Wkkgz van
toepassing. Per 1 januari 2017 dient een zorgaanbieder
op grond van artikel 13 lid 1 van de Wkkgz schriftelijk
een regeling te treffen voor een effectieve en laag
drempelige opvang en afhandeling van klachten.
Deze regeling moet op een daarvoor geschikte wijze
onder de aandacht van de patiënt/cliënt worden
gebracht (art. 13, lid 4 Wkkgz). In deze klachtenre
geling moet worden opgenomen tot welke Klachten
functionaris klager zich kan wenden met een klacht.
Volgens artikel 18 van deze wet dient de zorgaanbieder
aangesloten te zijn bij een Geschilleninstantie.
Dit klachtonderdeel wordt gegrond verklaard.
Ten tijde van deze casus was aangeklaagde niet
aangesloten bij een Geschilleninstantie en beschikte
aangeklaagde ook niet over een klachtenregeling
waarin aangegeven werd tot welke Klachtenfunctionaris patiënten/cliënten zich kunnen wenden.
Pas nadat deze klacht bij aangeklaagde ingediend
werd, sloot aangeklaagde zich aan bij Stichting DOKh
voor zowel de klachten als geschillen. Ook pas vanaf
dat moment kon klaagster een beroep doen op de
Klachtenfunctionaris die via DOKh ter beschikking
is gesteld.
Het verzoek om schadevergoeding wordt afgewezen
aangezien de klacht met betrekking tot het medisch
handelen ongegrond is.
Deze uitspraak van de Geschilleninstantie benadrukt
o.a. het belang van een goede informatievoorziening en
verslaglegging in het medisch dossier. Bovenstaande
is een samenvatting van de volledige uitspraak welke is
terug te vinden op de website van Stichting DOKh
2020/G021. (Scan de qr-code of browse) ∞
www.dokh.nl/klachten-en-geschillenregeling/uitspraken

DECEMBER 2021

MaiLi ap 210x297 NL.indd 1

23/04/2021 17:10

Cg MAGAZINE

29

LASERBEHANDELING

HOE WERKT DE
LASERBEHANDELING BIJ
VAGINALE ATROFIE?

Door Desirée van den Berg, cosmetisch arts

VAGINALE

LASER

in de (cosmetische) gynaecologie

Een groot deel van onze vrouwelijke cliënten krijgt in hun leven te maken met
vaginale klachten zoals vaginale atrofie, droogheid en recidiverende infecties.

Deze kunnen voorkomen na een bevalling of postmenopauzaal door hormonale
veranderingen. Tevens krijgt bijna 50% van de vrouwen gedurende het leven klachten
van stressincontinentie. 1-4

Met een vaginale laserbehandeling
kan het vagina epitheel hersteld
worden. De laser stimuleert de
neocollagenese en de aanmaak van
een nieuwe extracellulaire matrix
door activatie van fibrocyten tot
fibroblasten. Diverse histologische onderzoeken laten zien dat
met laser behandeld epitheel veel
actieve fibroblasten bevat en vrijwel
geen fibrocyten.2 Door dit proces
ontstaat dik epitheel met uitgebreide neovascularisatie in de lamina
propria. Dit epitheel functioneert als
premenopauzale vaginale mucosa.
De elasticiteit van de vagina komt
terug, de pH normaliseert waardoor
er minder kans is op infecties en de
vagina wordt makkelijker vochtig
waardoor een verbeterde seksuele
prikkel optreedt. Bovendien vermindert door het verstevigen van de
vaginawand eventueel urineverlies.

Postmenopauzaal wordt systemische behandeling in de vorm van orale hormoontherapie
door de NHG geadviseerd,5 maar is niet altijd nodig. Een alternatief is de lokale
oestrogeentherapie die ook effectief kan zijn, evenals de FemiLift Pixel CO2-laser.
Omdat veel cosmetisch artsen ook met laserbehandelingen werken

Door verbetering van de endopelviene fascie die de gehele vagina omvat, een verbetering van de opbouw
van de mucosa en een verbetering
van de doorbloeding van de vagina
treedt een verstrakking en versteviging van de vagina op.

leek het mij leuk om uit te zoeken hoe dit werkt en of het
makkelijk toe te passen is in de eigen kliniek.

FEMILIFT
Sinds 2016 is in Nederland de
FemiLift Pixel CO2-laser beschikbaar.
De pixel CO2 zorgt voor een ideale
combinatie van epidermale ablatie
en dermale warmte waardoor collageenproductie gestimuleerd wordt
en activatie plaatsvindt van fibrocyten en fibroblasten.1-4 De vaginale
laser is met name geschikt voor postmenopauzale vaginale klachten, urineverlies en vaginale verstrakking.

HOE WERKT DE
LASERBEHANDELING BIJ
STRESSINCONTINENTIE?
FemiLift behandeling geeft de urinebuis meer steun, door aanmaak van
collageen in de endopelviene fascie
en het omliggende bindweefsel.
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Tevens zorgt het voor een betere
doorbloeding van het gehele gebied waardoor er een betere afsluitfunctie van de urethra ontstaat.
De afsluitfunctie wordt bepaald door
de bekkenbodem, het sfinctercompartiment, de endopelviene fascie
en de mucosa van de urethra.
Op al deze onderdelen wordt met
de laser een verbetering verkregen.
De behandeling verlicht de symptomen van stressincontinentie en
kan het probleem zelfs helemaal
verhelpen. Doordat FemiLift de
vaginawand versterkt en verstevigt
verminderen tevens klachten van
een zwaar gevoel en wordt de
vagina steviger.
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HOE WERKT DE
LASERBEHANDELING BIJ
VAGINALE VERSTRAKKING?

Vrouwen na de overgang bemerken
daarnaast een afname van klachten van vaginale droogheid, telkens
terugkerende infecties en pijn bij
het vrijen.

Dat lijdt tot meer ‘gevoel’ bij coitus
en draagt bij aan een verbetering van
de seksuele beleving. Ook bemerken
vrouwen een minder zwaar gevoel
in het kleine bekken.

HOE VERLOOPT DE
BEHANDELPROCEDURE?
De behandeling kan poliklinisch uitgevoerd worden en duurt 5-10 min.
Over het algemeen zijn 3 behandelingen nodig, telkens om de 4-6
weken. Na de behandeling zullen de
vrouwen 3-5 dagen wat (bloederige)
fluor hebben. Gedurende die periode
wordt coitus afgeraden. Verder is er
geen downtime.

De vrouwen kunnen direct na de
behandeling al hun dagelijkse werkzaamheden hervatten. Het advies
is echter wel om na een jaar een
‘onderhoudsbehandeling’ te doen.6-7
De FemiLift kan niet uitgevoerd worden tijdens zwangerschap en lactatie, bij een actieve herpes genitalis
of bij chronisch gebruik van hoge
dosis corticosteroïden. >

WAT IS HET VERSCHIL
MET ANDERE EBD’S ?

> RESULTATEN

EN TEVREDENHEID

Give Your Feminine Life a Lift

Voor Vaginale Atrofie zijn de klachten
(branderigheid, droogheid, pijn bij
het vrijen en urineverlies) na 3 behandelingen bij 85% van de behandelde
patiënten verdwenen. Voor stressincontinentie bemerkt 80-85% van de
vrouwen een afname van de klachten,
of zijn de klachten volledig verdwenen na 3 behandelingen. Bij klachten
van VRS (Vaginal Relaxation Syndrome) bemerkt ca 75% van de vrouwen
een significante verbetering. Het risico
op complicaties is nihil en eventuele
voorbijgaande bijwerkingen zijn
vaginale afscheiding, branderigheid,
jeuk en zwelling.6-7

	
In de basis is de Femilift een
	CO2-laser en daarmee multi
inzetbaar in de kliniek. Deze laser
is met de optionele scanner ook
geschikt voor dermatologische
en cosmetische toepassingen
zoals facial rejuvenation (ablatief),
verwijderen van huidverhevenheden, (acne)litteken verwijdering
en striae, maar ook non-ablatieve
huidverstrakking.
	
De Femilift heeft met het gebruik
van de CO2-golflengte meer thermische warmte dan bijvoorbeeld
Erbium:YAG lasers. Deze thermische warmte is o.a. nodig voor
de collageenstimulatie.
	
De thermische warmte van de
CO2-laser wordt daarnaast optimaal benut, door het patroon van
81 pixels in 9x9 form in één keer te
pulseren, i.p.v. het los scannen van
elke pixel, wat invloed heeft op de
thermische relaxatietijd (TRT).

CONCLUSIES
Al zal je misschien niet meteen denken aan de combinatie van vaginale
problematiek en de cosmetische
geneeskunde, toch denk ik dat er
meer mogelijkheden zijn dan je denkt.
Omdat het om onverzekerde zorg
gaat, is er op dit moment nog weinig
behoefte vanuit de gynaecologische
beroepsgroep om deze behandeling
te implementeren. En dat de FemiLift
CO2-laser multi inzetbaar is, is ook
een pre. Wel denk ik dat je een affiniteit met de gynaecologie moet hebben om je klinisch portfolio met de
FemiLift uit te breiden. De resultaten
zijn echter veelbelovend en het zou
mij niets verbazen als we hier steeds
meer over gaan horen. ∞

WILT U UW KLINISCH PORTFOLIO
DIVERSIFIËREN EN UW CLIËNTBEREIK VERGROTEN?
FemiLift is een veelzijdige minimaal invasieve poliklinische oplossing die verschillende
vaginale aandoeningen, zoals stressincontinentie en atrofie, snel en effectief behandelt.

• Robotsonde voor homogene behandeling
• CO2-technologie
• Eenvoudig en veilig uit te voeren
• Resultaat in 2 à 3 behandelingen
• Effectiviteit klinische bewezen voor de genoemde indicaties
• Platform uit te breiden voor dermatologische en esthetische behandelingen
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of mail naar marketing@bloomedical.com
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HUIDBEHANDELING

SYNERGIE TUSSEN BOTULINE TOXINE
TYPE A EN MEDISCHE HUIDVERBETERING
ONDERZOCHT

Door drs. Pascal Meijer, cosmetisch arts KNMG

HUIDVERBETERING MET COSMECEUTICALS
IN DE COSMETISCHE GENEESKUNDE
EN DE MEERWAARDE VAN SAMENWERKING

HUIDBEHANDELING
Door drs. Pascal Meijer, cosmetisch arts KNMG

Deze studie met in totaal 61 deelnemers, die bestaat
uit 2 delen, een evaluatie door de onderzoekers en een
evaluatie door de deel-nemers, onderzocht specifiek de
invloed van een topisch medicinaal huidverbeteringsregime (het Nu-Derm System ontwikkeld door dr. Zein Obagi)
versus een standaard huidverzorgingsregime op patiënten die bekend zijn met behandeling met botuline toxine
type A. De deelnemers zijn allen 3-6 maanden en 24 uur
voorafgaand aan het huidverbeteringsregime behandeld
met botuline toxine type A. Beide groepen, medische
huidverbetering en huidverzorging hebben het regime
gedurende 120 dagen gevolgd.

MET HUIDTHERAPEUTEN
Het gebruik van cosmeceuticals van ZO als aanvulling bij patiënten
met een botulinetoxinebehandeling, blijkt de meerwaarde van toevoeging
van deze cosmeceuticals.

In de praktijk ben ik een groot voorstander van combinatiebehandelingen. In onze kliniek hadden we de eerste
jaren schoonheidsspecialistes in dienst om aanvullende
behandelingen te kunnen laten doen op onze behandelingen met injectables. We waren enthousiast over
de huidverbetering die we konden bereiken met de
producten van ZO.
We hebben de schoonheidsspecialistes op een gegeven
moment vervangen door huidtherapeuten. Dit bleek
een juiste beslissing. Door meer kennis van het functioneren van de huid en de werkingsmechanismen van
de producten, worden nog aanmerkelijk betere resultaten
bereikt dan voorheen. De huidtherapeuten kunnen ook
veel beter de logica uitleggen van de noodzaak van het
gebruik van bepaalde producten om doelstellingen te
kunnen bereiken. Daarbij maken ze betere keuzes uit
de productlijnen en ontstaan er betere persoonlijke
behandeladviezen. Hierdoor is de bereidheid tot het
gebruiken van een uitgebreider arsenaal aan producten
groter bij patiënten.
Dit alles verklaart de betere resultaten in de huidverbetering zoals we die in onze kliniek kunnen bereiken.
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Opvallend is ook dat de resultaten van ontharing veel
beter zijn bij gebruik van dezelfde laser en dat we ons
aanbod aan behandelingen hebben kunnen uitbreiden met complexere laserbehandelingen, peelings,
HydraFacial en LED-lichtbehandelingen. Een bijkomend
voordeel is dat de huidtherapeuten een grotere zelfstandigheid kennen. Hierdoor is de logistiek binnen
de kliniek naar een hoger niveau getild. Een pré is het
ook dat je met huidtherapeuten op een hoger niveau
kunt communiceren. Tel daarbij op dat het salarisverschil niet opweegt tegen de hogere omzet en de
keus is snel gemaakt.
Lang leve de combinatie cosmetische geneeskunde
en huidtherapie!
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Uit deze studie bleek dat de verbetering van de huid in
de eerste groep aanzienlijk is en in de tweede verwaarloosbaar. De huidslapte (skin laxity) in de eerste groep
nam met 31% af versus een stijging van 6,7% in groep 2.
De gemiddelde hyperpigmentatiescore in groep 1 nam
af met 54%, terwijl deze afname in groep 2 slechts 4%
was (vermoedelijk door consequent gebruik van een
zonbeschermer in het standaard regime). Ook voor fijne
lijntjes en rimpels blijkt de eerste groep een aanmerkelijk
beter resultaat te geven, dan de controlegroep: 33% afname versus 12,5%, waarbij opgemerkt dat de verbetering in de controlegroep voornamelijk in de eerste
30 dagen werd bereikt.
Op zich zijn deze resultaten nog niet zo verwonderlijk,
dit is immers eerder al aangetoond in diverse studies,
waaronder die door Herndon, Stephens en Sigler met
301 patiënten.2 Wat wel blijkt, is dat het effect van
botuline toxine type A op haar primaire indicatie, rimpels
en fijne lijntjes, extra wordt versterkt door het huidverbeteringsregime.

Op de vraag of de deelnemers vonden dat hun huid
verder was verbeterd na botuline toxine type A-behandeling, was in de eerste groep 86% van mening dat de huid
is verbeterd, waarvan 9% zelfs vond dat de huid enorm
was verbeterd. In de controlegroep was slechts 8% van
mening dat de huid enigszins was verbeterd. (Afb 2)

Afb 1

HET NUT VAN DEZE SYNERGIE

Afb 2

Een belangrijke vraag blijft echter, hebben deze extra
resultaten wel echt zin? Ofwel, hoe reageren patiënten
hierop. Ook deze vraag is onderzocht tijdens deze studie
middels een gestandaardiseerde assessment. Op een
5 stappen-schaal (erg ontevreden, ontevreden, onverschillig, tevreden, zeer tevreden) gaf in groep 1 89% aan
tevreden te zijn over de overall verbetering van hun
huid (botuline + regime), waarvan 38% zeer tevreden.
In groep 2 was slechts 12% tevreden en niemand
zeer tevreden. (Afb 1)
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Het allerbelangrijkste om te bepalen of de behandeling zin
heeft, is uiteraard de perceptie van de patiënt van het resultaat. In de eerste groep vond 64% van de deelnemers zich
er na 120 dagen jonger tot veel jonger uitzien dan daarvoor
(baseline 30% jonger tot veel jonger, 60% huidige leeftijd,
10% ouder tot veel ouder). In de controlegroep nam het
aandeel deelnemers dat zich jonger tot veel jonger vindt af
van 29% naar 23% en vond 1% zich zelfs ouder dan aan het
begin van de 120 dagen. 82% Van de deelnemers uit de eerste groep kreeg dan ook complimentjes uit hun omgeving,
versus 16% in de controlegroep. (Afb 3)

Afb 3

Ook dit is uiteraard te verklaren: na 3-4 maanden is het
effect van botuline toxine type A aan het afzwakken en het
standaard regime heeft, zoals hierboven al beschreven,
weinig bijgedragen aan de conditie van de huid.

CONCLUSIE
Een belangrijke conclusie die hieruit getrokken kan worden,
is dat de patiënttevredenheid enorm toeneemt, door de
behandeling breder te maken en de huidconditie in zijn
geheel te verbeteren. De slotvraag in het onderzoek “Wilt
u doorgaan met dit regime?”, werd door 100% van de
deelnemers in groep 1 beantwoord met “ja” versus slechts
20% in de controlegroep.
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de veiligheid
van langdurige
van langdurige
continue
continue
behandeling
behandeling
met VISTABEL
met VISTABEL
®
®
4
4
(190/194)
(190/194)
van devan
HCP’s
de HCP’s
en 95,8%
en 95,8%
(184/192)
(184/192)
van devan
patiënten
de patiënten
warenwaren
ofwel ofwel
zeer tevreden,
zeer tevreden,
ofwel ofwel
overwegend
overwegend
tevreden
tevreden
over het
overalgehele
het algehele
effecteffect
van continue
van continue
VISTABEL
VISTABEL
-behandeling.
-behandeling.
(PP-populatie,
(PP-populatie,
secundair
secundair
eindpunt).
eindpunt).

Verkorte
Verkorte
productinformatie
productinformatie
VISTABEL
VISTABEL
4 Allerganeenheden/0,1
4 Allerganeenheden/0,1
ml, poeder
ml, poeder
voorvoor
oplossing
oplossing
voorvoor
injectie
injectie
Samenstelling
Samenstelling
Botulinumtoxine
Botulinumtoxine
type type
A (van
A (van
Clostridium
Clostridium
botulinum)
botulinum)
4 Allerganeenheden
4 Allerganeenheden
per 0,1
perml
0,1gereconstitueerde
ml gereconstitueerde
oplossing.
oplossing.
Allerganeenheden
Allerganeenheden
zijn niet
zijn uitwisselbaar
niet uitwisselbaar
met andere
met andere
preparaten
preparaten
van botulinumtoxine.
van botulinumtoxine.
Injectieflacon
Injectieflacon
met 50
meteenheden.
50 eenheden.
Indicaties:
Indicaties:
VISTABEL
VISTABEL
is geïndiceerd
is geïndiceerd
voor voor
de tijdelijke
de tijdelijke
vermindering
vermindering
van de
vanzichtbaarheid
de zichtbaarheid
van: van:
matige
matige
tot ernstige
tot ernstige
verticale
verticale
lijnenlijnen
tussen
tussen
de wenkbrauwen
de wenkbrauwen
die bij
dievolledig
bij volledig
fronsen
fronsen
zichtbaar
zichtbaar
zijn (fronslijnen)
zijn (fronslijnen)
en/ofen/of
matige
matige
tot ernstige
tot ernstige
laterale
laterale
canthallijnen
canthallijnen
(kraaienpootjes)
(kraaienpootjes)
die bij
dieeen
bij volledige
een volledige
glimlach
glimlach
zichtbaar
zichtbaar
zijn en/of
zijn en/of
matige
matige
tot ernstige
tot ernstige
voorhoofdlijnen
voorhoofdlijnen
die zichtbaar
die zichtbaar
zijn bij
zijnmaximaal
bij maximaal
opgetrokken
opgetrokken
wenkbrauwen,
wenkbrauwen,
wanneer
wanneer
de ernst
de ernst
van de
vangezichtslijnen
de gezichtslijnen
een belangrijke
een belangrijke
psychologische
psychologische
invloed
invloed
heeftheeft
op volwassen
op volwassen
patiënten.
patiënten.
Contra-indicaties:
Contra-indicaties:
VISTABEL
VISTABEL
mag mag
niet worden
niet worden
toegediend:
toegediend:
bij personen
bij personen
met met
bekende
bekende
overgevoeligheid
overgevoeligheid
voor voor
botulinumtoxine
botulinumtoxine
type type
A of Avoor
of voor
één van
één de
vanhulpstoffen
de hulpstoffen
van het
van geneesmiddel;
het geneesmiddel;
bij patiënten
bij patiënten
met met
myasthenia
myasthenia
gravis
gravis
of hetof syndroom
het syndroom
van Eaton-Lambert;
van Eaton-Lambert;
bij een
bij infectie
een infectie
op deopvoorgestelde
de voorgestelde
injectieplaats.
injectieplaats.
Bijzondere
Bijzondere
waarschuwingen
waarschuwingen
en voorzorgen
en voorzorgen
bij gebruik:
bij gebruik:
Bijzondere
Bijzondere
voorzorgen
voorzorgen
dienen
dienen
te worden
te worden
genomen
genomen
bij debijbereiding
de bereiding
en deentoediening
de toediening
van het
van product
het product
en bijendebijinactivatie
de inactivatie
en deenverwijdering
de verwijdering
van de
vanresterende
de resterende
ongebruikte
ongebruikte
oplossing.
oplossing.
Dit Dit
geneesmiddel
geneesmiddel
bevatbevat
minder
minder
dan 1dan
mmol
1 mmol
natrium
natrium
(23 mg)
(23 mg)
per dosis
per dosis
en isendus
is nagenoeg
dus nagenoeg
“natriumvrij”.
“natriumvrij”.
VóórVóór
toediening
toediening
van VISTABEL
van VISTABEL
dientdient
men men
een inzicht
een inzicht
te hebben
te hebben
in deinrelevante
de relevante
anatomie
anatomie
en eventuele
en eventuele
veranderingen
veranderingen
van de
vananatomie
de anatomie
ten gevolge
ten gevolge
van vroegere
van vroegere
chirurgische
chirurgische
ingrepen
ingrepen
en injectie
en injectie
in kwetsbare
in kwetsbare
anatomische
anatomische
structuren
structuren
moetmoet
worden
worden
vermeden.
vermeden.
De aanbevolen
De aanbevolen
dosering
dosering
en toedieningsfrequentie
en toedieningsfrequentie
van VISTABEL
van VISTABEL
mogen
mogen
niet worden
niet worden
overschreden.
overschreden.
ZeerZeer
zelden
zelden
doet doet
zich zich
een anafylactische
een anafylactische
reactie
reactie
voor voor
na injectie
na injectie
van van
het botulinumtoxine.
het botulinumtoxine.
Daarom
Daarom
moeten
moeten
epinefrine
epinefrine
(adrenaline)
(adrenaline)
of andere
of andere
maatregelen
maatregelen
tegentegen
anafylaxie
anafylaxie
beschikbaar
beschikbaar
zijn. Patiënten
zijn. Patiënten
met een
met niet
een herkende
niet herkende
neuromusculaire
neuromusculaire
aandoening
aandoening
lopenlopen
mogelijk
mogelijk
meermeer
kanskans
op klinisch
op klinisch
significante
significante
systemische
systemische
effecten
effecten
zoalszoals
ernstige
ernstige
dysfagie
dysfagie
en ademhalingsproblemen
en ademhalingsproblemen
bij toediening
bij toediening
van typische
van typische
dosesdoses
van botulinumtoxine
van botulinumtoxine
type type
A. InA.
sommige
In sommige
van deze
van deze
gevallen
gevallen
duurde
duurde
de dysfagie
de dysfagie
enkele
enkele
maanden
maanden
en vereiste
en vereiste
het plaatsing
het plaatsing
van een
van maagsonde
een maagsonde
(zie rubriek
(zie rubriek
‘Contra-indicaties’).
‘Contra-indicaties’).
Voorzichtigheid
Voorzichtigheid
is ookis ook
geboden
geboden
bij het
bijgebruik
het gebruik
van VISTABEL
van VISTABEL
voor voor
behandeling
behandeling
van patiënten
van patiënten
met amyotrofe
met amyotrofe
laterale
laterale
sclerose
sclerose
of met
of perifere
met perifere
neuromusculaire
neuromusculaire
stoornissen.
stoornissen.
Bijwerkingen
Bijwerkingen
die mogelijk
die mogelijk
te wijten
te wijten
zijn aan
zijn verspreiding
aan verspreiding
van het
vantoxine
het toxine
weg weg
van de
vanplaats
de plaats
van toediening,
van toediening,
werden
werden
zeer zeer
zelden
zelden
gerapporteerd
gerapporteerd
met met
botulinumtoxine.
botulinumtoxine.
Patiënten
Patiënten
die worden
die worden
behandeld
behandeld
met met
therapeutische
therapeutische
doses,
doses,
kunnen
kunnen
meermeer
spierzwakte
spierzwakte
vertonen.
vertonen.
Slik-Sliken ademhalingsproblemen
en ademhalingsproblemen
zijn ernstig
zijn ernstig
en kunnen
en kunnen
leiden
leiden
tot detotdood.
de dood.
Injectie
Injectie
van VISTABEL
van VISTABEL
wordtwordt
niet aanbevolen
niet aanbevolen
bij bij
patiënten
patiënten
met met
een voorgeschiedenis
een voorgeschiedenis
van dysfagie
van dysfagie
en aspiratie.
en aspiratie.
Patiënten
Patiënten
of zorgverstrekkers
of zorgverstrekkers
moeten
moeten
onmiddellijk
onmiddellijk
medisch
medisch
advies
advies
vragen
vragen
in geval
in geval
van slik-,
van slik-,
spreekspreekof ademhalingsproblemen.
of ademhalingsproblemen.
Te frequente
Te frequente
toediening
toediening
of toediening
of toediening
van te
vanhoge
te hoge
dosesdoses
kunnen
kunnen
het risico
het risico
op vorming
op vorming
van antistoffen
van antistoffen
verhogen.
verhogen.
Vorming
Vorming
van antistoffen
van antistoffen
kan tot
kangevolg
tot gevolg
hebben
hebben
dat de
datbehandeling
de behandeling
met botulinumtoxine
met botulinumtoxine
type type
A geen
A geen
effecteffect
heeft,heeft,
ook in
ook
andere
in andere
indicaties.
indicaties.
ZoalsZoals
bij elke
bij elke
vormvorm
van injectie
van injectie
kan de
kaninjectie
de injectie
aanleiding
aanleiding
geven
geven
tot lokale
tot lokale
pijn, pijn,
inflammatie,
inflammatie,
paresthesie,
paresthesie,
hypoesthesie,
hypoesthesie,
gevoeligheid,
gevoeligheid,
zwelling/oedeem,
zwelling/oedeem,
erytheem,
erytheem,
lokalelokale
infectie,
infectie,
bloeding
bloeding
en/ofen/of
een blauwe
een blauwe
plek.plek.
Naald-gerelateerde
Naald-gerelateerde
pijn en/of
pijn en/of
de angst
de angst
kunnen
kunnen
een vasovagale
een vasovagale
reactie
reactie
veroorzaken,
veroorzaken,
waaronder
waaronder
voorbijgaande
voorbijgaande
symptomatische
symptomatische
hypotensie
hypotensie
en syncope.
en syncope.
Voorzichtigheid
Voorzichtigheid
is geboden
is geboden
bij gebruik
bij gebruik
van VISTABEL
van VISTABEL
bij ontsteking
bij ontsteking
van de
vanvoorgestelde
de voorgestelde
injectieplaats(en)
injectieplaats(en)
of alsofde
alsdoelspier
de doelspier
te zwak
te zwak
of atrofisch
of atrofisch
is. Let
is.erop
Let erop
om VISTABEL
om VISTABEL
niet te
nietinjecteren
te injecteren
in een
in bloedvat,
een bloedvat,
wanneer
wanneer
het wordt
het wordt
geïnjecteerd
geïnjecteerd
tussen
tussen
de wenkbrauwen
de wenkbrauwen
voor voor
de behandeling
de behandeling
van fronslijnen
van fronslijnen
gezien
gezien
bij volledig
bij volledig
fronsen,
fronsen,
van kraaienpootjes
van kraaienpootjes
gezien
gezien
bij volledige
bij volledige
glimlach
glimlach
of voorhoofdlijnen
of voorhoofdlijnen
die zichtbaar
die zichtbaar
zijn bij
zijnmaximaal
bij maximaal
opgetrokken
opgetrokken
wenkbrauwen;
wenkbrauwen;
zie rubriek
zie rubriek
‘Dosering
‘Dosering
en wijze
en wijze
van toediening’
van toediening’
in deinvolledige
de volledige
versieversie
van de
van de
Samenvatting
Samenvatting
van de
vanProductkenmerken.
de Productkenmerken.
Er is Er
eenis risico
een risico
van ooglidptosis
van ooglidptosis
na behandeling,
na behandeling,
zie paragraaf
zie paragraaf
‘Dosering
‘Dosering
en wijze
en wijze
van toediening’
van toediening’
voor voor
toedieningsinstructies
toedieningsinstructies
en hoe
en uhoe
dit urisico
dit risico
kunt kunt
minimaliseren.
minimaliseren.
Het gebruik
Het gebruik
van VISTABEL
van VISTABEL
wordtwordt
niet aanbevolen
niet aanbevolen
bij personen
bij personen
jonger
jonger
dan 18.
danEr
18.zijn
Erbeperkte
zijn beperkte
fase-3
fase-3
klinische
klinische
gegevens
gegevens
met VISTABEL
met VISTABEL
bij patiënten
bij patiënten
ouderouder
dan 65
danjaar.
65 jaar.
Bijwerkingen.
Bijwerkingen.
Algemeen:
Algemeen:
De bijwerkingen
De bijwerkingen
kunnen
kunnen
te wijten
te wijten
zijn aan
zijn de
aanbehandeling,
de behandeling,
de injectietechniek
de injectietechniek
of beide.
of beide.
Bijwerkingen
Bijwerkingen
treden
treden
doorgaans
doorgaans
op enkele
op enkele
dagen
dagen
na denainjectie
de injectie
en zijn
en van
zijn voorbijgaande
van voorbijgaande
aard.aard.
De meeste
De meeste
bijwerkingen
bijwerkingen
waren
waren
mild mild
tot matig
tot matig
ernstig.
ernstig.
De verwachte
De verwachte
farmacologische
farmacologische
werking
werking
van het
vanbotulinumtoxine
het botulinumtoxine
is een
is plaatselijke
een plaatselijke
spierzwakte.
spierzwakte.
Echter,
Echter,
zwakte
zwakte
van aangrenzende
van aangrenzende
spieren
spieren
en / en
of spieren
/ of spieren
op afstand
op afstand
van de
vanplaats
de plaats
van injectie
van injectie
werden
werden
gerapporteerd.
gerapporteerd.
Blefaroptosis,
Blefaroptosis,
eventueel
eventueel
te wijten
te wijten
aan de
aantechniek,
de techniek,
strookt
strookt
met de
metfarmacologische
de farmacologische
werking
werking
van VISTABEL.
van VISTABEL.
ZoalsZoals
bij elke
bij elke
vormvorm
van injectie
van injectie
kan de
kaninjectie
de injectie
aanleiding
aanleiding
geven
geven
tot pijn/brandend
tot pijn/brandend
of stekend
of stekend
gevoel,
gevoel,
oedeem
oedeem
en/ofen/of
een blauwe
een blauwe
plek.plek.
Koorts
Koorts
en griepachtig
en griepachtig
syndroom
syndroom
werden
werden
ook gemeld
ook gemeld
na injectie
na injectie
van botulinumtoxine.
van botulinumtoxine.
Bijwerkingen
Bijwerkingen
– frequentie:
– frequentie:
VoorVoor
elke elke
indicatie
indicatie
wordtwordt
de frequentie
de frequentie
van bijwerkingen
van bijwerkingen
gegeven
gegeven
die indie
klinische
in klinische
studies
studies
werden
werden
opgetekend.
opgetekend.
Hieronder
Hieronder
worden
worden
de de
meest
meest
frequente
frequente
bijwerkingen
bijwerkingen
weergegeven.
weergegeven.
De frequentie
De frequentie
is alsisvolgt
als volgt
gedefinieerd:
gedefinieerd:
ZeerZeer
vaakvaak
(≥ 1/10);
(≥ 1/10);
VaakVaak
(≥1/100,
(≥1/100,
<1/10).
<1/10).
De volledige
De volledige
lijst van
lijst bijwerkingen
van bijwerkingen
kan worden
kan worden
geraadpleegd
geraadpleegd
in deinvolledige
de volledige
versieversie
van de
vanSamenvatting
de Samenvatting
van de
vanProductkenmerken.
de Productkenmerken.
Fronslijnen
Fronslijnen
De volgende
De volgende
bijwerkingen
bijwerkingen
van het
van middel
het middel
werden
werden
in deindubbelblinde,
de dubbelblinde,
placebogecontroleerde
placebogecontroleerde
klinische
klinische
studies
studies
gerapporteerd
gerapporteerd
na denainjectie
de injectie
van 20
vaneenheden
20 eenheden
VISTABEL
VISTABEL
voor voor
alleenalleen
fronsrimpels:
fronsrimpels:
Zenuwstelselaandoeningen
Zenuwstelselaandoeningen
Vaak:Vaak:
hoofdpijn,
hoofdpijn,
paresthesie.
paresthesie.
Oogaandoeningen
Oogaandoeningen
Vaak:Vaak:
ooglidptosis.
ooglidptosis.
Maagdarmstelselaandoeningen
Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak:Vaak:
nausea.
nausea.
Huid-Huiden onderhuidaandoeningen
en onderhuidaandoeningen
Vaak:Vaak:
erytheem,
erytheem,
gespannen
gespannen
huid.huid.
SkeletspierstelselSkeletspierstelselen bindweefselaandoeningen
en bindweefselaandoeningen
Vaak:Vaak:
plaatselijke
plaatselijke
spierzwakte.
spierzwakte.
Algemene
Algemene
aandoeningen
aandoeningen
en en
toedieningsplaatsstoornissen
toedieningsplaatsstoornissen
Vaak:Vaak:
aangezichtspijn,
aangezichtspijn,
oedeem
oedeem
op deopplaats
de plaats
van injectie,
van injectie,
ecchymose,
ecchymose,
pijn op
pijndeopplaats
de plaats
van injectie,
van injectie,
irritatie
irritatie
op deopplaats
de plaats
van injectie.
van injectie.
Kraaienpootjes
Kraaienpootjes
met met
of zonder
of zonder
fronsrimpels
fronsrimpels
De volgende
De volgende
bijwerkingen
bijwerkingen
van het
van middel
het middel
werden
werden
in dein de
dubbelblinde,
dubbelblinde,
placebogecontroleerde
placebogecontroleerde
klinische
klinische
studies
studies
gerapporteerd
gerapporteerd
na denainjectie
de injectie
van VISTABEL
van VISTABEL
voor voor
kraaienpootjes
kraaienpootjes
met met
of zonder
of zonder
fronsrimpels:
fronsrimpels:
Algemene
Algemene
aandoeningen
aandoeningen
en aandoeningen
en aandoeningen
van de
vantoedieningsplek
de toedieningsplek
Vaak:Vaak:
hematoom
hematoom
op deopplaats
de plaats
van injectie
van injectie
(aan (aan
de de
procedure
procedure
te wijten
te wijten
bijwerking).
bijwerking).
Voorhoofdlijnen
Voorhoofdlijnen
en fronsrimpels
en fronsrimpels
met met
of zonder
of zonder
kraaienpootjes
kraaienpootjes
De volgende
De volgende
bijwerkingen
bijwerkingen
van het
van middel
het middel
werden
werden
in deindubbelblinde,
de dubbelblinde,
placebogecontroleerde
placebogecontroleerde
klinische
klinische
studies
studies
gerapporteerd
gerapporteerd
na denainjectie
de injectie
van VISTABEL
van VISTABEL
voor voor
gelijktijdige
gelijktijdige
behandeling
behandeling
van van
voorhoofdlijnen
voorhoofdlijnen
en fronsrimpels
en fronsrimpels
met met
of zonder
of zonder
kraaienpootjes:
kraaienpootjes:
Aandoeningen
Aandoeningen
van van
het zenuwstelsel
het zenuwstelsel
Vaak:Vaak:
hoofdpijn.
hoofdpijn.
Oogaandoeningen
Oogaandoeningen
Vaak:Vaak:
ooglidptosis
ooglidptosis
(de tijd
(de tot
tijd de
tot aanvang
de aanvang
van van
ooglidptosis
ooglidptosis
was was
9 dagen
9 dagen
na de
na behandeling).
de behandeling).
Huid-Huiden en
onderhuidaandoeningen
onderhuidaandoeningen
Vaak:Vaak:
gespannen
gespannen
huid,huid,
wenkbrauwptosis
wenkbrauwptosis
(de mediane
(de mediane
tijd tot
tijddetotaanvang
de aanvang
van wenkbrauwptosis
van wenkbrauwptosis
was was
5 dagen
5 dagen
na denabehandeling).
de behandeling).
Algemene
Algemene
aandoeningen
aandoeningen
en aandoeningen
en aandoeningen
van de
vantoedieningsplek
de toedieningsplek
Vaak:Vaak:
blauwe
blauwe
plekken
plekken
op deopplaats
de plaats
van van
injectie*,
injectie*,
hematoom
hematoom
op deopplaats
de plaats
van injectie*.
van injectie*.
*Aan*Aan
de procedure
de procedure
te wijten
te wijten
bijwerkingen.
bijwerkingen.
Er werd
Er werd
na herhaalde
na herhaalde
dosering
dosering
geengeen
verandering
verandering
waargenomen
waargenomen
in hetin totale
het totale
veiligheidsprofiel.
veiligheidsprofiel.
Postmarketinggegevens
Postmarketinggegevens
(frequentie
(frequentie
niet bekend)
niet bekend)
De bijwerkingen
De bijwerkingen
of medisch
of medisch
relevante
relevante
bijwerkingen
bijwerkingen
die werden
die werden
gerapporteerd
gerapporteerd
sindssinds
het geneesmiddel
het geneesmiddel
op deopmarkt
de markt
werdwerd
gebracht
gebracht
voor voor
de behandeling
de behandeling
van fronslijnen,
van fronslijnen,
kraaienpootjes
kraaienpootjes
en andere
en andere
klinische
klinische
indicaties
indicaties
zijn opgelijst
zijn opgelijst
in deinvolledige
de volledige
versieversie
van de
vanSamenvatting
de Samenvatting
van de
vanProductkenmerken.
de Productkenmerken.
Melding
Melding
van van
vermoedelijke
vermoedelijke
bijwerkingen:
bijwerkingen:
Het isHet
belangrijk
is belangrijk
om na
omtoelating
na toelating
van het
vangeneesmiddel
het geneesmiddel
vermoedelijke
vermoedelijke
bijwerkingen
bijwerkingen
te melden.
te melden.
Op deze
Op deze
wijzewijze
kan de
kanverhouding
de verhouding
tussen
tussen
voordelen
voordelen
en risico’s
en risico’s
van het
vangeneesmiddel
het geneesmiddel
voortdurend
voortdurend
worden
worden
gevolgd.
gevolgd.
BeroepsBeroepsbeoefenaren
beoefenaren
in deingezondheidszorg
de gezondheidszorg
wordtwordt
verzocht
verzocht
alle vermoedelijke
alle vermoedelijke
bijwerkingen
bijwerkingen
te melden
te melden
via het
viaNederlands
het Nederlands
Bijwerkingen
Bijwerkingen
Centrum
Centrum
LarebLareb
(www.lareb.nl).
(www.lareb.nl).
Werking.
Werking.
Farmacotherapeutische
Farmacotherapeutische
groep:
groep:
Myorelaxantia,
Myorelaxantia,
perifeer
perifeer
werkende
werkende
middelen,
middelen,
ATC-code:
ATC-code:
M03A
M03A
X01.X01.
Botulinumtoxine
Botulinumtoxine
type type
A (neurotoxine
A (neurotoxine
van Clostridium
van Clostridium
botulinum)
botulinum)
blokkeert
blokkeert
de perifere
de perifere
afgifte
afgifte
van acetylcholine
van acetylcholine
doordoor
de presynaptische
de presynaptische
cholinerge
cholinerge
zenuwuiteinden
zenuwuiteinden
doordoor
het klieven
het klieven
van SNAP-25,
van SNAP-25,
een eiwit
een eiwit
dat essentieel
dat essentieel
is voor
is voor
koppeling
koppeling
en afgifte
en afgifte
van acetylcholine
van acetylcholine
doordoor
vesikels
vesikels
in deinzenuwuiteinden,
de zenuwuiteinden,
wat leidt
wat leidt
tot denervatie
tot denervatie
van de
vanspier
de spier
en dus
en een
dus verlamming.
een verlamming.
Na injectie
Na injectie
bindtbindt
het toxine
het toxine
eersteerst
snel snel
met met
een hoge
een hoge
affiniteit
affiniteit
aan specifieke
aan specifieke
receptoren
receptoren
op het
opceloppervlak.
het celoppervlak.
Dan Dan
wordtwordt
het toxine
het toxine
doordoor
de plasmamembraan
de plasmamembraan
opgenomen
opgenomen
via via
doordoor
receptor
receptor
gemedieerde
gemedieerde
endocytose.
endocytose.
Tot slot
Tot wordt
slot wordt
het toxine
het toxine
afgegeven
afgegeven
in deincytosol.
de cytosol.
Dat laatste
Dat laatste
gaat gaat
gepaard
gepaard
met met
een progressieve
een progressieve
remming
remming
van de
vanafgifte
de afgifte
van acetylcholine.
van acetylcholine.
De klinische
De klinische
tekenen
tekenen
komen
komen
tot uiting
tot uiting
binnen
binnen
2-3 dagen
2-3 dagen
en het
en effect
het effect
is maximaal
is maximaal
binnen
binnen
5-6 weken
5-6 weken
na injectie.
na injectie.
Het herstel
Het herstel
na intramusculaire
na intramusculaire
injectie
injectie
vindtvindt
normaal
normaal
plaats
plaats
binnen
binnen
12 weken
12 weken
na denainjectie
de injectie
als de
alszenuwuiteinden
de zenuwuiteinden
ontspruiten
ontspruiten
en opnieuw
en opnieuw
in verbinding
in verbinding
treden
treden
met met
de eindplaten.
de eindplaten.
Vergunninghouder:
Vergunninghouder:
Allergan
Allergan
Pharmaceuticals
Pharmaceuticals
Ireland,
Ireland,
Castlebar
Castlebar
Road,Road,
Westport
Westport
County
County
Mayo,
Mayo,
Ierland.
Ierland.
Registratienummer:
Registratienummer:
RVG RVG
100095.
100095.
Afleverwijze:
Afleverwijze:
U.R. U.R.
Datum
Datum
van van
herziening
herziening
van van
de tekst:
de tekst:
07/2020.
07/2020.
Bijwerkingen
Bijwerkingen
dienen
dienen
te worden
te worden
gemeld
gemeld
bij uwbijlokale
uw lokale
autoriteiten
autoriteiten
en Allergan
en Allergan
kantoor
kantoor
via: safety.netherlands@allergan.com
via: safety.netherlands@allergan.com
of +32
of +32
479 423
479 297
423 297

DatumDatum
van goedkeuring:
van goedkeuring:
MaartMaart
2021 |2021
NL-BCT-2150016
| NL-BCT-2150016

Referenties:
Referenties:
1. Carruthers
1. Carruthers
A, et al.A,Dermatol
et al. Dermatol
Surg. 2014;40(11):1181-1190.
Surg. 2014;40(11):1181-1190.
2. De Boulle
2. De Boulle
K, et al.K,Dermatol
et al. Dermatol
Surg. 2018;44(11):1437-1448.
Surg. 2018;44(11):1437-1448.
3. Glogau
3. Glogau
R, et al.R,Dermatol
et al. Dermatol
Surg. 2012;38(11):1794-1803.
Surg. 2012;38(11):1794-1803.
4. Trindade
4. Trindade
de Almeida
de Almeida
AR, et AR,
al. Dermatol
et al. Dermatol
Surg. 2015;41
Surg. 2015;41
(Suppl(Suppl
1):S19-S28.
1):S19-S28.
5. Fagien
5. Fagien
S, et al.S,Dermatol
et al. Dermatol
Surg. 2017;43:S274-S284.
Surg. 2017;43:S274-S284.
6. Brin6.MF,
Brinet MF,
al. Biologics.
et al. Biologics.
®
®
2014;8:227-241.
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Samenvatting
Samenvatting
van productkenmerken.
van productkenmerken.
Juli 2020.
Juli 2020.
8. Allergan.
8. Allergan.
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Unpublished
Data. INT-BCT-2050035.
Data. INT-BCT-2050035.
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2020.2020.
9. Allergan.
9. Allergan.
Unpublished
Unpublished
Data. INT-BCT-2050036.
Data. INT-BCT-2050036.
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February
2020.2020.
2014;8:227-241.
7. VISTABEL

Niet alleen biedt de combinatie van botuline toxine type A
met medische huidverbetering een significant hogere
patiënttevredenheid, wat natuurlijk de beste reclame is,
maar ook zijn patiënten genegen meer geld uit te geven
bij de arts, als deze hen er overall nog jonger kan laten
uitzien. Voor de arts betekent naast een betere reputatie
tevens een continue cashflow. Immers, de patiënt blijft
de producten gebruiken en zal deze blijven aanschaffen.
Ook als de botuline nog niet aan herhaling toe is. Er zijn
inmiddels tal van voorbeelden van klinieken gespecialiseerd
in cosmetische geneeskunde, waar medische huidverbetering een substantieel deel van de jaarlijkse inkomsten en
verdiensten vormt.

MAAR NIET ZONDER RANDVOORWAARDE
Voorwaarde is natuurlijk wel een huidverbeterend regime dat de resultaten kan leveren, zoals in het onderzoek verkregen. Een uitstekend voorbeeld hiervan is
de ZO Medical lijn ontwikkeld door dr. Zein Obagi.
ZO Medical is de doorontwikkeling van het inmiddels
25 jaar oude Nu-Derm System, voorzien van nieuwe
technieken en ingrediënten, die 25 jaar geleden nog
niet beschikbaar waren. De producten van Dr. Obagi
zijn volgens Kline Research wereldwijd nog altijd de
nr.1 in de ‘doctor’s office’.3 Zeker gezien de trend in de
markt,3 waarbij consumenten minder en minder genegen
zijn geld uit te geven aan cosmetica die slechts resultaten
belooft, maar niet levert, is medische huidverbetering
niet alleen leuk voor erbij, het is serious business met
een sterk groeiende toekomst. ∞

LITERATUUROPGAVE
1

Schlessinger J, Werschler P, Kenkel J,
Further enhancement of facial appearence
with a hydroquinone/tretinoin skin care
system in patients previously treated with
botulinum toxin type A: A multi-center
investigator-masked study.

2

Herndon JH, Stephens TJ, Sigler ML.
Efficacy of a tretinoin/hydroquinone-based
skin health system in the treatment of facial
photodamage. Cos Derm 2006;19:255-62.

3

Kline Group, Market Research Reports:
Professional Skin Care Global Series 2014.

info@jc-imp.nl
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HUID
Tabel 1

Door dr. Anke Hoogers-Leufkens, MD, PhD, cosmetisch arts KNMG

ORALE COLLAGEENSUPPLETIE:

WAARDEVOL WAPEN TEGEN
HUIDVEROUDERING OF FABEL?
De populariteit van orale collageensuppletie neemt de laatste jaren snel toe.
Maar is het nuttig? Komen aminozuren weer in de huid terecht in de vorm van collageen
na hun reis door ons spijsverteringskanaal? Vaak krijgen we als cosmetisch artsen
vragen over het nut van collageensuppletie… Ik dook de literatuur in.

ASSERIN
ASSERIN
2015
2015

N
N
66♀, 40-59jr
66♀, 40-59jr

COLLAGEENSUPPLEMENT BLIND/PLACEBO
COLLAGEENSUPPLEMENT BLIND/PLACEBO
10 gram collageen
?/+
10 gram collageen
?/+

DUUR
DUUR
8 weken
8 weken

STATISTISCH SIGNIFICANTE UITKOMST
STATISTISCH SIGNIFICANTE UITKOMST
Toename hydratatie van de huid
Toename hydratatie van de huid
Verhoogde collageendensiteit bij echo
Verhoogde
collageendensiteit
bij echo
Minder rimpels
(o.b.v.
3 parameters), iets
toename van
Minder rimpels
(o.b.v.
3
parameters),
iets
toename van
elasticiteit (1/3 parameters positief)
elasticiteit (1/3 parameters positief)
Toename huidelasticiteit
Toename huidelasticiteit

106♀, 40-65jr
106
, 40-65jr
64,♀40-60jr
64, 40-60jr

10 gram collageen
10
gram collageen
1000mg
LMWCP
1000mg LMWCP

?/+
?/+
+/+
+/+

12 weken
12
12 weken
weken
12 weken

PROKSCH
PROKSCH
2014
2014
GENOVESE
GENOVESE
2017
2017

69♀, 35-55jr
69♀, 35-55jr

+/+
+/+

8 weken
8 weken

+/+
+/+

13 weken
13 weken

Toename in huidelasticiteit, alleen bij cliënten die tevens
Toename
huidelasticiteit,
alleen
bij cliënten
die tevens
eenincosmetische
ingreep
hadden
ondergaan
een cosmetische ingreep hadden ondergaan

INOUE
INOUE
2016
2016

85♀, 35-55jr
85♀, 35-55jr

2,5/5 gram
2,5/5 gram
collageenhydrolysaat
collageenhydrolysaat
50ml supplement
50ml supplement
(collageen
bioactieve
(collageen
bioactieve
peptiden
en
peptiden
en
antioxidanten)
2antioxidanten)
verschillende
2 verschillende
doseringen
doseringen
collageenhydrolysaat
collageenhydrolysaat

+/+
+/+

8 weken
8 weken

Toename van huidhydratatie, met name in de hoger
Toename van huidhydratatie,
met name in de hoger
gedoseerde groep.
gedoseerde groep.

KIM 2018
KIM 2018

120
120

In tabel 1 heb ik enkele artikelen uit de literatuur bij
elkaar gezet. Alle studies werden uitgevoerd bij gezonde
proefpersonen en, tegen mijn verwachting in, werden
er geen ‘conflicts of interest’ gemeld. Het zijn studies
uit verschillende landen, met verschillende supplementen, verschillende leeftijdscategorieën en verschillende
studieopzetten. Desondanks zien we bij alle studies
dat er een positief effect wordt gerapporteerd al na
enkele weken. Er werden geen nadelige effecten of
bijwerkingen gerapporteerd.

De aminozuren benodigd voor de synthese van
collageen krijgen we natuurlijk ook gewoon via onze
voeding binnen en een gezond eetpatroon met voldoende (plantaardige) eiwitten, vitamines en mineralen
is natuurlijk altijd aan te raden! ∞

CONCLUSIE

ACHTERGROND
Ongeveer 25% van al het eiwit in ons lichaam is collageen en het wordt geproduceerd door fibroblasten.
Het is het belangrijkste eiwit in diverse weefsels zoals
bot en de huid; de huid bestaat zelfs voor 80% uit
collageen. Collageen is samengesteld uit hydroxylprolinebevattende tri-peptides en de aminozuren
glycine en proline. Vitamine C is essentieel bij de
synthese van collageen.
De afname van de collageendensiteit in de huid is een
belangrijke factor bij de progressie van huidveroudering.
Hierdoor verliest de dermis zijn integriteit en flexibiliteit,
waardoor er verlies van stevigheid van de huid optreedt.
Orale collageensupplementen bevatten gehydroliseerd
collageen en zijn dus rijk aan peptides met de aminozuren proline, glycine en hydroxylproline.

38

Cg MAGAZINE

DECEMBER 2021

Het gehydroliseerde collageen wordt meestal gewonnen uit varkenshuid, runderbot of vissenschubben.
In ons spijsverteringskanaal worden deze peptiden
weer verder afgebroken tot di- en tri-peptides, die het
lichaam kan gebruiken om weer collageen, of andere
proteïnen uiteraard, te maken. De theorie achter de
werkzaamheid van collageensupplementen is dat een
hogere beschikbaarheid van deze peptides zal resulteren in een hogere collageenaanmaak in de huid.
Tevens wordt er gedacht dat fibroblasten ook meer
hyaluronzuur aan zullen maken en collageenfibrillen
hierdoor sterker zullen worden en het stratum corneum
meer gehydrateerd zal zijn.

Samenvattend laten deze studies zien dat het niet
onmogelijk is dat oraal ingenomen (gehydroliseerd)
collageen effect kan hebben op de huid. Echter, het zijn
kleine studies, veelal niet full tekst verkrijgbaar en met
subjectieve uitkomstmaten. Er zijn geen verschillende
supplementen met elkaar vergeleken en er is niet gekeken naar effecten op langere termijn. Tevens is het zeer
aannemelijk dat er sprake is van publicatiebias; studies
met een negatieve uitkomst (ongetwijfeld toch uitgevoerd door producenten van supplementen) worden
niet gepubliceerd. Claims van aanbieders zijn dan ook
niet gebaseerd op betrouwbare wetenschappelijke
data en derhalve kunnen we hier geen goed onderbouwde uitspraak over doen.
Zoals zo vaak is er verder wetenschappelijk onderzoek
nodig om beter inzicht te krijgen in de toegevoegde
waarde van orale collageensuppletie.

LITERATUUR
Nikita Jhawar, Jordan V Wang, Nazanin Saedi. Oral collagen
supplementation for skin aging: A fad or the future?
J. Cosmet. Dermatol. 2020 Apr;19(4):910-912.
2 Meisam Barati, Masoumeh Jabbari, Roya Navekar,
Fariba Farahmand, Reihaneh Zeinalian, Ammar Salehi-Sahlabadi,
Nasrin Abbaszadeh, Amin Mokari-Yamchi,
Sayed Hossein Davoodi.
Collagen supplementation for skin health: A mechanistic
systematic review. Cosmet Dermatol.
2020 Nov;19(11):2820-2829.
1

Met dank aan Dr. T. Decates voor het aanleveren
van de artikelen.
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VERENIGING

DEEL 3
Entercare BV is distributeur van medische en cosmetische producten ten behoeve van de
disciplines Esthetiek, Gynaecologie en KNO. Onze missie is het bieden van innovatieve producten
ter verbetering van resultaat, patiëntenzorg en kwaliteit van leven. Zo introduceerde Entercare

1

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

lijk te maken. Denk hierbij aan de workshops, onze congressen en vergaderingen.
Door Corona missen zij nog steeds alle gangbare podia om zich aan u voor te stellen
en om aan de promotie van hun producten te werken. Net als in de twee vorige
Cg-uitgaven krijgen ook nu weer enkele sponsoren in willekeurige volgorde de
mogelijkheid hun bedrijf en de activiteiten bij u voor het voetlicht te brengen.

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

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

1
2
3
4
5
6
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www.entercare.nl
Entercare BV

In deze uitgave

+31 (0)348 46 25 40

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

3461 HE Linschoten

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

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

Laan van Overvliet 7

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

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

info@entercare.nl

TEOXANE

Entercare
Merz Aesthetics
BTL
Endymed
Sinclair
SkinCeuticals		
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Merz Aesthetics is wereldwijd toonaangevend op het gebied van esthetische geneeskunde. Onze

BTL BENELUX; HAPPY AND HEALTHY PEOPLE LOOK AND FEEL BETTER!

producten worden door medisch specialisten in meer dan 90 landen gebruikt. We bieden een veelzijdig

Het bedrijf dat gespecialiseerd is in de maakbaarheid van lichamelijke schoonheid en kracht.

portfolio van minimaal invasieve esthetische behandelingen. Ook bieden we een uniek scala aan diensten

Uw klanten zijn naast gezichtsbehandelingen ook steeds nadrukkelijker op zoek naar aanvullende

en professionele ondersteuning voor partners. We kunnen bouwen op meer dan een eeuw ervaring binnen

behandelingen, daarbij kijken zij steeds meer naar het totaalplaatje. Met onze achtergrond in zowel

de gezondheidszorg. Onze missie is duidelijk: we streven ernaar om de gezondheid van patiënten te

fysiotherapie als cardiologie, is er geen ander esthetisch bedrijf dat zoveel verstand heeft van spieren

verbeteren en ervoor te zorgen dat zij beter leven, zich beter voelen en er beter uitzien.

en het belang van spieren voor uw gezondheid. Door jarenlange toewijding van experts, heeft BTL

VRAAG: WAAROM IS HET ASPECT VAN ZUIVERHEID ZO BELANGRIJK IN UW KLINISCHE PRAKTIJK?

3

een aantal zeer innovatieve systemen ontwikkeld waarmee u deze groeiende behoefte bij uw klanten
kunt invullen en uw kliniek op de kaart kunt zetten als kliniek waar schoonheid gecreëerd wordt

DE WAARHEID OVER BONT/A.

door jezelf sterk en gezond te voelen… Het totaalplaatje dus!

Formuleringen

duct zijn beschikbaar via www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/nl/
	Bocouture ® 50 en 100 U Samenvattingen van de Kenmerken van
het Product zijn beschikbaar via www.bcfi.be/nl
Merz Pharma Benelux B.V. I Hoevestein 36 D I 4903 SC Oosterhout I NL

Gezondheidswinst

®

BOCOUTURE® is de enige pure Botuline Toxine
zonder onnodige eiwitten. BOCOUTURE bevat alleen
de farmacologisch actieve component van 150 kDa:
neurotoxine.1 Door te kiezen voor BOCOUTURE
biedt u uw patiënten een behandeling op maat aan,
afgestemd op hun wensen.

Merz Aesthetics

Effecten op de gezondheid zijn er zowel direct als indirect. Met de Emsella
versterken wij bekkenbodemspieren en
zorgen we voor een vermindering van
klachten die gerelateerd zijn aan bekkenbodemspieren, zoals incontinentie
en pijn bij het vrijen. Dit zijn uiteraard
directe verbeteringen. Veel mensen met
incontinentieklachten gaan echter ook
niet meer naar de sportschool, dansen
of zelfs lang wandelen. Door de klachten
te verminderen en mensen weer controle over hun spieren te geven, hoeven zij
zich niet meer te schamen, kunnen ze
weer naar de winkel zonder te kijken of
er een openbaar toilet is en kunnen zij
weer sporten zonder schaamte, dit zorgt
indirect voor nog grotere gezondheidswinst.

Dit zijn allemaal directe effecten. Indirect zorgen deze
elementen samen dat iemand beter in zijn vel zit en
minder snel geblesseerd raakt tijdens het sporten. Wij
komen u uiteraard graag eens meer vertellen over
onze systemen. ∞

Strong is t he new skinny

De Emsculpt hebben wij ontwikkeld om
spiermassa te creëren; meer spieren
zorgen voor meer energieconsumptie
en geven het lichaam kracht.
PQC BNLNL 3208 OCT21
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BOCOUTURE® is de enige pure Botuline Toxine zonder onnodige eiwitten. BOCOUTURE® bevat alleen de farmacologisch actieve component
van 150 kDa: neurotoxine1. Door te kiezen voor BOCOUTURE® biedt u
uw patiënten een behandeling op maat aan, afgestemd op hun wensen.

www.btlaesthetics.com

	
B ocouture ® 50 en 100 U Samenvattingen van de Kenmerken van het Pro-

ronald@btlmed.nl

of Botulinum Neurotoxin Type A Products Drugs R D. 2015;15:1-9.

Daarnaast verminderen we het aantal vetcellen, niet
alleen subcutaan maar ook visceraal vet wordt verminderd en verkleinen we de diastase waardoor de
lichaamshouding verbetert.

+31 (0)85 0404 841

BOCOUTURE is het resultaat van een grootse tech
nologische innovatie waarmee alleen de zuivere
botuline toxine type A wordt verkregen. 1
De formulering bevat enkel neurotoxine als enige
farmacologisch actieve bestanddeel, zonder onno
dige bacteriële eiwitten. 1

Ref 1 Frevert J. Pharmaceutical, Biological, and Clinical Properties

Op welke wijze wij de gezondheid van uw klanten
kunnen verbeteren door te werken aan hun uiterlijk zal
ik hier kort en bondig proberen te beschrijven. Maar
niet te goed, want we willen graag uitgenodigd worden u iets meer te vertellen over de achtergrond, de
ontwikkeling en de uitgebreide wetenschappelijk bewijzen voor de claims die wij doen. Nog liever laten we
u onze systemen ervaren. Dit kan bij u in de praktijk,
bij ons op kantoor of bij enkele artsen die voor ons
als referentiecentrum optreden vanwege hun goede
ervaringen.

BTL Benelux

Aan u de keuze! Voor welke BoNT/A
zou u kiezen?

Bewijzen

Bekijk via de qr-code het interview met Dr. Jürgen Frevert
en Prof. Michael Martin, onder
leiding van Drs. Daria Voropai.

Hoevestein 36 D

4903 SC Oosterhout

www.merzaesthetics.nl

Dr. Daria Voropai ging in gesprek met Dr. Jürgen
Frevert en Prof. Michael Martin. Er bestaan verschil
lende formuleringen BoNT/A, maar wat zijn nu pre
cies de verschillen en kunnen deze formuleringen
zorgen voor immuniteit?
Prof. Martin, professor Immunologie, en Dr. Frevert
gaven tekst en uitleg tijdens het interview. "Het is
geruststellend te weten dat het risico op secundaire
bijwerkingen met BOCOUTURE® vrijwel nihil is ge
zien de formulering geen onnodige eiwitten bevat."
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Niemand ontkomt eraan. Door intrinsieke en excentrieke factoren verandert onze huidstructuur in

Door gebruik te maken van de kracht van ‘s werelds eerste OxiFreeTM-technologie, biedt

de loop der tijd. De voornaamste oorzaak van rimpels en huidverslapping is de afname van de kwaliteit

de innovatieve HA-filler een uitzonderlijke combinatie van onovertroffen projectiecapaciteit

en kwantiteit van collageenvezels in de dermis. EndyMed Pure 2.0 biedt een compleet assortiment aan

en ultieme soepelheid. Het assortiment bestaande uit vier varianten met lidocaïne, is ontwikkeld

esthetische oplossingen met superieure resultaten voor zowel het gezicht als het lichaam. Door de dermis

voor professionals om hun vaardigheden met precisie en zorg te verfijnen.

5

tot 52-55 graden Celsius te verwarmen, vindt er een onmiddellijke verandering plaats in de structuur van

Compact & zeer patiëntvriendelijk

MaiLi’s OxiFreeTM-proces

EndyMed Pure 2.0 is een veelzijdig portable device
en een uniek behandelplatform vanwege de gepatenteerde en klinisch gevalideerde 3DEEP™ technologie.
Deze superieure technologie omvat real-time metingen van de huidimpedantie, waardoor de meest optimale energie wordt geleverd aan het behandelgebied
door continue aanpassingen te maken op basis van de
weefselimpedantie van het huidige behandelgebied.
Met 6 verwisselbare behandelkoppen kan het device
gemakkelijk met uw praktijk meegroeien.

De voordelen van de technologie:
crosslinking en beschermt het HA-netwerk
tegen degradatie.

Smart Spring
OxiFreeTM creëert een unieke soepele gel met veel
veerkracht. Smart Spring Technologie omschrijft
deze eigenschappen:

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

ECHTE PATIËNT. INDIVIDUELE RESULTATEN KUNNEN VARIËREN

Een gel die uitzonderlijk goed reageert op druk en
flexibel blijft met een natuurlijke en dynamische
uitstraling.

Smart Spring Technologie biedt
een top combinatie van voordelen:

Ontdek het veelzijdige assortiment van MaiLi met
vier vakkundig vervaardigde gels. Elke gel is geperfectioneerd om de meeste zones van het gelaat
vorm te geven, te verfijnen en te verstevigen, waarbij lidocaïne werd toegevoegd voor een comfortabeler gevoel. ∞

	
Sterk volumegevend effect (met 24% minder gel

voor een vergelijkbaar resultaat) 1
	
Een soepele, veerkrachtige gel voor een natuurlijke

Referenties
1

uitstraling

werd er 24% minder van het product MaiLi Extreme geïnjecteerd

Een lange houdbaarheid (ten minste twaalf maanden ,2
ook in de lippen)

Klinisch onderzoek 17E1176: in vergelijking met Juvéderm ® Voluma
voor hetzelfde resultaat in de behandeling van de kaakzone.

2

Gegevens beschikbaar. Een ware uiting van esthetische verfijning

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

B

Endymed

A

	
Vermindert de hoeveelheid vereiste chemische
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www.sinclairpharma.com

Het Intensif handstuk combineert 3DEEP™ RF met
Microneedling. De applicator bestaat uit scherpe
niet-geïsoleerde naalden en is bruikbaar voor ieder
gebied van het lichaam en gezicht. De ongeëvenaarde naalddiepte van 0,5 mm tot 3,5 mm en de unieke naalden zorgen voor een efficiënte toediening op
het behandelgebied. Dankzij de speciale Pulse Mode,
welke eenvoudig te bedienen is middels een voetpedaal, levert de Intensif een gelijkmatige, consistente
en gecontroleerde energiestroom af over de volledige
naaldlengte, wat resulteert in minimale tot geen bloeding. De RF-energie wordt zo op een veilige manier
diep in de dermis afgegeven en hierdoor vindt er optimale en pijnloze collageen remodelering plaats. Ook
vereist de Intensif minder passes per behandeling voor
kortere behandeltijden en een minimale pijnsensatie.

Frisselsteinstraat 8

5461 AD Veghel

+31 (0) 413 820 206

info@endymed.nl

www.endymed.nl

collageen en vervolgens wordt de fibroblast gestimuleerd tot proliferatie en synthese van nieuw collageen.

ADVERTENTIE

Wil jij ook erkend
cosmetisch arts KNMG
worden?

DE SLEUTEL TOT OPTIMAAL RESULTAAT: INTEGRATED SKINCARE. Onderzoek toont

6

aan dat maar liefst 81% van de cliënten die injectables ondergaat advies wil over complementaire
producten voor thuisgebruik en slechts 35% dit advies ook daadwerkelijk krijgt.1 Een gemiste kans

Meld je dan aan voor de profielopleiding Cosmetische geneeskunde

voor de kliniek? Volgens ons wel! Wij geloven dat de beste resultaten – voor kliniek en cliënt - behaald
worden door een geïntegreerde aanpak: een combinatie van klinische procedures, professionele
behandelingen en geavanceerde producten voor thuisgebruik.

Laser + C E Ferulic

Injectables + H.A. Intensifier

Een goed voorbeeld van onze Integrated Skincareaanpak is de combinatie van C E Ferulic en laserbehandelingen. Dit antioxidant serum biedt geavanceerde bescherming tegen atmosferische huidveroudering
door schadelijke vrije radicalen te neutraliseren en herstelt tegelijkertijd reeds zichtbare schade.
De C E Ferulic van SkinCeuticals bevat 15% L-ascorbinezuur, 0.5% Ferulinezuur en 1% Alfa-tocopherol, en
heeft onder andere de volgende voordelen wanneer
het gebruikt wordt bij laserbehandelingen (zowel tijdens als na afloop van ablatieve en niet-ablatieve laser
behandelingen):
Het aanbrengen van C E Ferulic direct post-laser en
het dagelijks continueren gedurende 7 dagen zorgt
voor vermindering van post-laser erytheem op dag
3 en 5, vermindering post-laser zwelling op dag 7,
vermindering post-laser downtime met 2 dagen en
acceleratie terugkeer naar werk/sociale activiteiten
naar 5 dagen i.p.v. normale duur van 7-10 dagen.2
	Low-energy non-ablatieve fractionele laser verhoogt topische opname van het antioxidant serum
tot wel 17 keer. 3

Voor injectable behandelingen is de H.A. Intensifier een
perfect complementair product. Dit corrigerende serum
– wat ook op de lippen en rondom de ogen aangebracht
mag worden – versterkt de hyaluronzuurniveaus van de
huid met maar liefst 30% 4 en zorgt voor zichtbare verbetering van stevigheid en volume in het gezicht. Het is
hierdoor dus de perfecte aanvulling op injectable behandelingen. De H.A. Intensifier werkt op drie verschillende
manieren in de huid:
10% Proxylane stimuleert de aanmaak van hyaluronzuur
	2.0% Zoethout- en 0.2% paarse rijstextract vertragen
de afbreuk van hyaluronzuur
	1.3% Hyaluronzuur vult de vochtniveaus aan. SkinCeuticals heeft een unieke formule waarvan 1.0% gefragmenteerd, 0.1% ingekapseld en 0.2% volledig moleculair gewicht is voor een optimaal en duurzaam resultaat.
Dit zijn slechts twee van de vele voorbeelden van hoe
SkinCeuticals-producten geïntegreerd kunnen worden
met behandelingen die jullie in de praktijk uitvoeren voor
optimale resultaten.
Ben jij je bewust van de potentie van Integrated
SkinCare binnen jouw kliniek?
Wij komen graag met je in contact om te zorgen dat we
samen de volledige potentie benutten en zorgen voor
nog meer tevreden
en loyale cliënten. ∞

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
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.

www.skinceuticals.nl

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

en C E Ferulic groepen. De gebruikte laser is Clear + Brilliant Perméa: fractionele niet-ablatieve laser. Elke groep onderging 6 laserbehandelingen met pulsenergie 1927nm 5ml en tot 15% dekking. C E Ferulic en
Biocellulose Masque (niet in assortiment NL) werden aangebracht direct na elke behandeling bij de C E Ferulic groep. Patiënten kwamen terug na de laatste behandeling na 1 week, 1 maand en 3 maanden

3 Bron: Elford, Erica Lee, et al. American Society for Laser Medicine and Surgery. Enhanced Skin Permeability of Topical Aqueous Antioxidant Serum following 1927nm Laser Treatment. 2013
4	Protocol: Een 4 weken durende studie op 12 vrouwen, leeftijd 45-65 jaar. De lokalisatie van hyaluronzuur werd gevisualiseerd door het gebruik van een hyaluronzuur-bindend gebiotinyleerd eiwit en

een streptavidin-geconjugeerde mierikswortel peroxidase.
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MOGELIJK

Op dit moment zijn er landelijk 8 gecertificeerde opleidingsklinieken.

WAT WIJ JE BIEDEN?

1 Bron: Usage and Attitudes on Skincare Among Women Having Undergone Medical Aesthetic Procedures, L'Oréal ACD Consumer & Prescriber Intelligence, April 2013
2	Protocol: een 3 maanden durend, single center klinische studie bij 40 vrouwen in de leeftijd 35-60, Fitzpatrick IV met zichtbare tekenen van fotoschade. De testpersonen zijn willekeurig verdeeld in alleen laser

FINANCIERING

IS JE INTERESSE GEWEKT?
Stuur direct je curriculum vitae met motivatiebrief naar:
secretariaat@socg.nl t.a.v. sollicitatiecommissie.

VERENIGINGSNIEUWS
Door Ank de Bruin, verenigingsmanager NVCG

HET JAAR VAN
DE WAARHEID NADERT.
1 JULI 2022 IS
HET EINDPUNT
VAN DE
OVERGANGSREGELING!

AN EN
TIJDIG A
MELD JE
KNMG!
CH ARTS
IS
T
E
M
S
O
WORD C

NOG EVEN DE 5 HOOFDEISEN OP EEN RIJ
11.

De arts moet uiterlijk op 30 juni 2022 bij RGS ingeschreven zijn
in het profielartsenregister voor cosmetisch artsen KNMG.

2
2.	De arts is op het moment van de aanvraag en op het moment van

inschrijving in het profielartsenregister voor cosmetisch artsen
KNMG als cosmetisch arts ingeschreven in het betreffende
Zowel leden als niet leden van de NVCG kunnen in
aanmerking komen voor de erkenning, voor meer
informatie en een aanvraagformulier kun je contact
opnemen met de Visitatie Registratie Commissie (VRC)
door het sturen van een mail naar: contact@nvcg.nl
Let op: de gehele procedure van aanvraag,
gevisiteerd worden tot en met de registratie bij RGS
(Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten)
kan enkele weken in beslag nemen, het is raadzaam
uiterlijk 1 maart 2022* uw volledige aanvraag ingediend
te hebben. De visitatie zal uiterlijk 1 mei 2022* moeten
hebben plaatsgevonden.
Artsen die niet aan de eisen kunnen voldoen, maar wel
in aanmerking willen komen voor de profielerkenning
cosmetisch arts KNMG kunnen de 2-jarige opleiding
volgen bij het SOCG.
*Data onder voorbehoud, afhankelijk van de capaciteit van
het inplannen en uitvoeren van de visitaties op locatie.

register van de NVCG (opname NVCG-register indien aan alle
onderstaande voorwaarden is voldaan, inclusief positieve
beoordeling van de visitatie in de kliniek);
3.	De arts heeft in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag
3
gemiddeld over deze vijf jaar ten minste 16 uur per week
werkzaamheden in de cosmetische geneeskunde verricht met
ten minste gemiddeld 600 patiëntcontacten per jaar. Deze in
totaal 4160 uur werkzaamheden en 3000 patiëntencontacten
hebben in ten minste drie van de vijf jaar plaatsgevonden;
4.	De arts heeft in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag
4
gemiddeld over deze vijf jaar voor ten minste 40 geaccrediteerde
uren of het equivalent daarvan in punten, per jaar deelgenomen
aan deskundigheidsbevorderende activiteiten op het gebied
van de cosmetische geneeskunde, overeenkomstig het Besluit
herregistratie specialisten; (Vanwege de Covid-19 pandemie is er
een coulanceregeling van 20%, het totaal aantal benodigd uren
komt hiermee op 160 uur) en
5
5.	De arts heeft met goed gevolg deelgenomen aan het

nascholingsprogramma van de NVCG.

∞

... Marguerite, Aleid, Thanya, Annemieke, Ank, Yvette, Diederik en Maarten alle leden
en sponsoren hele fijne feestdagen toewensen en een prachtig 2022?!

WIST JE

DAT....

... Anke Hoogers ons na een vruchtbare en prettige
samenwerking als redactielid gaat verlaten en dat wij
op zoek zijn naar een nieuw redactielid? Vind je het
leuk om met een enthousiast team interessante
artikelen te schrijven voor het CG-magazine dat
3x per jaar verschijnt? Mail dan naar contact@nvcg.nl
Anke bedankt, wie wordt graag lid
van het redactieteam?
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… na een aantal jaren zich te hebben ingezet voor het
onderwijs en de opleiding Annemarie van Rosmalen heeft
aangegeven per 1 januari a.s. haar functie te willen neerleggen als hoofd van het opleidingsinstituut SOCG?
En dat inmiddels bekend is dat Tom Decates
haar gaat opvolgen?
Welkom Tom als nieuw hoofd SOCG. Annemarie gaan
wij op een later moment op gepaste wijze bedanken!

... het heel spijtig is dat het geplande NVCG-congres
“The Complete Aesthetic Journey” in november
vanwege maatregelen rondom covid last minute niet
kon doorgaan? We blijven kijken naar mogelijkheden
om met alle leden en sponsoren toch verbonden
te blijven en hopen in 2022 weer snel bij elkaar
te kunnen komen.
Op naar The Complete Aesthetic Journey in 2022!

2022, een jaar waar we met elkaar
de cosmetisch arts KNMG nog
meer op de kaart gaan zetten!

... de afgelopen periode Ninette van Es, Whitney Koeiman,
Mike Stephen Tromp, Muriëlle van Engelen, Cathelijne de Lint,
Adriana Villadiego Pereira, Rachella Anandbahadoer-Sitaldin,
Pieter Siebenga, Vicdan Köse, Kamran Firdausi, Irene Veth,
Robin Vossen, Anke Hoogers, Markwin Statius Muller,
Robin Snijders, Elizia Soares en Mandy Rademaker hun
titel als cosmetisch arts KNMG hebben behaald?
Gefeliciteerd cosmetisch arts KNMG!

… als je niet kunt voldoen aan de eisen van de overgangsregeling er toch mogelijkheden zijn om voor de profielerkenning cosmetisch arts KNMG in aanmerking te komen?
Dit kan door het volgen van de opleiding bij ons opleidings
instituut SOCG. Mail voor meer informatie secretariaat@socg.nl
Begin 2022 zijn er diverse opleidingsplekken beschikbaar!
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VERENIGING

We empower
AGENDA
confidence
2022

Nascholingsagenda
Allergan Aesthetics, an AbbVie
company, is going further than ever
Daar kunt u een overzicht zien met alle beschikbare nascholingen voor onze beroepsgroep.
before to
driveerthe
advancement
of
Vanwege de maatregelen van de overheid omtrent Covid-19
worden
op dit
moment
aesthetic medicine.
ook regelmatig geaccrediteerde webinars gehouden.

IK ZOU MIJN
PATIËNTEN NOOIT
BLIND BEHANDELEN
A D V A N C E D

Op de homepage van de website van de NVCG (nvcg.nl) treft u de nascholingsagenda.

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

WANT HET
ZIEN VAN ELK
DETAIL TELT
S K I N C A R E

Scan de qr-code of browse via: www.nvcg.nl > nascholingsagenda
We continue to

create what’s next in
sure our
customers are supported, so they can
focus on achieving the desired
outcomes for their patients.

midden op homepage,the
via deze
knop ▶making
industry,

Bijeenkomsten NVCG
We believe in the power of confidence
Save the dates!
Dinsdag 15 maart

and the remarkable impact it can have
on the businesses, lives, and careers of
NVCG ALV & Symposium
those we serve.
Kennis & Complicatiemiddag, borrel en buffet

Zaterdag 11 juni
Dinsdag 13 september

Dank & Ambitiemiddag, borrel en buffet, 				
voor actieve leden en sponsoren

Vrijdag 25 november

ALV & congresdiner United

Zaterdag 26 november

NVCG congres

HUIDVERZORGINGSMERK WERELDWIJD
VERKOCHT DOOR ARTSEN, PLASTISCH
CHIRURGEN & DERMATOLOGEN.

DR TATJANA PAVICIC
Cosmetisch arts

by our commitment to making
Your Practice Our Purpose, we build
lasting, productive relationships
with our customers.
we
Nieu iek
r
rub
in
2022

'Reacties' van lezers To empower confidence.
Reacties op artikelen in CG Magazine zijn welkom en zullen in een
volgend magazine worden geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor
BNL-NON-2150001 | Date of preparation: July 2021

mailen naar: contact@nvcg.nl t.a.v. redactie Cg magazine (ook via de qr-code)

Putting scienceAlle Cg Magazines
Creating
Connecting
kunt u op onze
website digitaal inzien.Your Practice
qr-code of
browse via: nvcg.nl/cg-magazine
at the core Scan dewhat’s
next
to patients
Our Purpose

DE ENIGE ULTRASOUND BEHANDELING
MET REAL-TIME VISUALISATIE
VOOR HET MEEST ACCURATE RESULTAAT.
DE

AU

PQC BNLNL 3088 JUL21

V.U.: Allergan
Keizerstraat 13, 4811 HL Breda, The Netherlands
om reacties langer dan 150 woorden in te korten. Je kunt
jouwB.V.
reactie

TH ENTI E K

micro-gefocuste
ultrasound met visualisatie

voor niet-invasieve lift
en huidverstrakking

Uitsluitend door

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.
2. Ulthera Instructions for Use.
Bron: Kline Group 2020 global professional skincare report, manufacturers’

sales in medical care channel for 2020.

The non-invasive Ultherapy® procedure is U.S. FDA-cleared to lift skin on the neck, on the eyebrow and under the chin as well as to
improve lines and wrinkles on the décolleté. The CE Mark (CE0344) indications for use for the Ulthera® System include non-invasive
dermatological sculpting and lifting of the dermis on the upper face, lower face, neck and décolleté.
Reported adverse events from post-marketing surveillance are available in the Instructions for Use (IFU). Please see the available IFU in
your country for product and safety information, including a full list of these events. © 2021 Ulthera, Inc.
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Learn more at
allerganaesthetics.nl

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

The Merz Aesthetics logo is a registered trademark of Merz Pharma GmbH & Co. KGaA Ulthera, Ultherapy, DeepSEE, SEE THE BEAUTY
OF SOUND and the Ultherapy logo are trademarks or registered trademarks of Ulthera, Inc., in the U.S. and/or certain foreign countries.

BOCOUTURE® is het enige pure Botuline Toxine zonder onnodige eiwitten.
BOCOUTURE® bevat alleen de farmacologisch actieve component van 150
kDa: neurotoxine1. Door te kiezen voor BOCOUTURE® biedt u uw patiënten
een behandeling op maat aan, afgestemd op hun wensen.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Bocouture 50 en 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Eén injectieflacon bevat 50 of 100 eenheden
botulinetoxine type A (150 kDa), vrij van complexerende proteïnen*.* Botulinum toxine type A, gezuiverd uit Clostridium Botulinum (Hall strain). Bevat humaan albumine en sucrose. THERAPEUTISCHE
INDICATIES: Bocouture is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen jonger dan 65 jaar voor de tijdelijke verbetering van het uiterlijk van lijnen in het bovenste gedeelte van het gezicht, als de ernst van deze
lijnen een belangrijke psychologische belasting heeft voor de patiënt, bij: matige tot ernstige verticale lijnen tussen de wenkbrauwen, die bij maximaal fronsen zichtbaar zijn (glabella fronslijnen), en/of matige
tot ernstige laterale periorbitale lijnen die bij een volledige glimlach zichtbaar zijn (kraaienpootjes), en/of matige tot ernstige horizontale voorhoofdslijnen die bij maximale contractie zichtbaar zijn. CONTRAINDICATIES: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen. Algemene stoornissen van de spieractiviteit (bijv. myasthenia gravis, het syndroom van Eaton-Lambert). Een infectie of
ontsteking op de voorgestelde injectieplaats. BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEBRUIK: Algemeen: Vooraf aan de toediening van Bocouture moet de arts op de hoogte zijn van de
anatomie van de patiënt en alle veranderingen in de anatomie als gevolg van vroegere chirurgische procedures. Voorzichtigheid is geboden om zeker te zijn dat Bocouture niet ingespoten wordt in een
bloedvat. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat horizontale voorhoofdslijnen niet alleen dynamisch kunnen zijn, maar ook het gevolg kunnen zijn van het verlies van elasticiteit van de huid (bijv.
verband houdend met veroudering of fotobeschadiging). In dit geval kan het zijn dat patiënten niet reageren op botulinetoxine-producten. Bocouture moet met voorzichtigheid worden gebruikt: als er bij de
patient sprake is van een bloedingsstoornis van enig type; bij patiënten die een antistollingstherapie ontvangen of andere substanties die een antistollende werking hebben. Plaatselijke en verder gelegen
verspreiding van het toxine effect: Door verkeerd geplaatste injecties van botulinetoxine type A kunnen zich bijwerkingen voordoen die dichtbijgelegen spiergroepen tijdelijk verlammen. Er zijn bijwerkingen
gemeld die verband zouden kunnen houden met de verspreiding van botulinetoxine type A naar plaatsen die op enige afstand gelegen zijn van de injectieplaats (zie rubriek 4.8 van de volledige SKP). Patiënten
die worden behandeld met therapeutische doses kunnen een overmatige spierzwakte ervaren. Patiënten of verzorgers moeten aangeraden worden om onmiddellijk medische hulp te zoeken als er zich slik-,
spraak- of ademhalings-stoornissen voordoen. Reeds bestaande neuromusculaire stoornissen: Het injecteren van Bocouture wordt niet aangeraden bij patiënten met een voorgeschiedenis met aspiratie of
dysfagie. Bocouture moet met voorzichtigheid gebruikt worden: bij patiënten die lijden aan amyotrofe laterale sclerose; bij patiënten met andere ziekten die leiden tot perifere neuromusculaire disfunctie; in
te behandelen spieren die uitgesproken spierzwakte of atrofie vertonen. Overgevoeligheidsreacties: Overgevoeligheidsreacties zijn gemeld met botulineneurotoxine type A producten. Indien er zich ernstige
(bijvoorbeeld anafylactische reacties) en/of directe overgevoeligheidsreacties voordoen, moet adequate medische therapie worden ingesteld. Antilichaamvorming: Een te frequente toediening kan het risico
op de vorming van antilichamen verhogen, wat kan leiden tot het falen van de behandeling (zie rubriek 4.2 van de volledige SKP). Het potentieel voor antilichaamvorming kan worden geminimaliseerd door
de laagst effectieve dosis te injecteren, met het langst mogelijke interval tussen de injecties. BIJWERKINGEN: Bijwerkingen worden gewoonlijk waargenomen binnen de eerste week na de behandeling en ze
zijn tijdelijk van aard. Bijwerkingen kunnen verband houden met de werkzame stof, de injectiemethode of beide. Bijwerkingen onafhankelijk van de indicatie: Toedieningsgerelateerde bijwerkingen:
Gelokaliseerde pijn, ontsteking, paresthesie, hypesthesie, fijngevoeligheid, zwelling, oedeem, erytheem, jeuk, gelokaliseerde infectie, hematoom, bloedingen en/of blauwe plekken kunnen verband houden met
de injectie. Pijn door en/of angst voor naalden kunnen resulteren in vasovagale reacties, waaronder tijdelijke symptomatische hypotensie, misselijkheid, tinnitus en syncope. Bijwerkingen van de
geneesmiddelklasse botulinetoxine type A: Gelokaliseerde spierzwakte is een verwacht farmacologisch effect van botulinetoxine type A. Blefaroptose, wat veroorzaakt kan zijn door de injectietechniek, wordt
geassocieerd met het farmacologisch effect van Bocouture. Verspreiding van toxine: Wanneer andere indicaties met botulinetoxinen worden behandeld, werden zeer zelden bijwerkingen gemeld die op enige
afstand gelegen waren van de injectieplaats, die symptomen veroorzaken die consistent zijn met botulinetoxine type A effecten (overmatige spierzwakte, dysfagie en aspiratiepneumonie met in sommige
gevallen een dodelijke afloop) (zie rubriek 4.4 van de volledige SKP). Bijwerkingen zoals deze kunnen niet volledig uitgesloten worden bij het gebruik van Bocouture. Overgevoeligheidsreacties: Ernstige en/
of directe overgevoeligheidsreacties, waaronder anafylaxie, serumziekte, urticaria, oedeem van de weke delen en dyspneu zijn zelden gerapporteerd. Sommige van deze reacties zijn gerapporteerd na het
gebruik van het conventionele botulinetoxine type A complex, alleen of in combinatie met andere stoffen waarvan bekend is dat ze soortgelijke reacties veroorzaken. Bijwerkingen uit klinische ervaring: De
volgende bijwerkingen zijn gemeld met Bocouture. De frequentiecategorieën worden als volgt gedefinieerd: zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100 tot < 1/10); soms (≥ 1/1.000 tot < 1/100); zelden (≥ 1/10.000 tot <
1/1.000); zeer zelden (< 1/10.000). Verticale lijnen tussen de wenkbrauwen die bij maximaal fronsen zichtbaar zijn (glabella fronslijnen): Infecties en parasitaire aandoeningen: Soms: bronchitis, nasofaryngitis,
griepachtige symptomen. Psychische stoornissen: Soms: slapeloosheid. Zenuwstelselaandoeningen: Vaak: hoofdpijn. Oogaandoeningen: Soms: oedeem van het ooglid, ptosis van het ooglid, wazig zicht. Huiden onderhuidaandoeningen: Soms: pruritus, huidknobbel, ptosis van de wenkbrauw. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Vaak: Mephisto-effect (lateraal optrekken van de wenkbrauwen). Soms:
spiertrekkingen, spierspasmes, asymmetrie van het gezicht (asymmetrie van de wenkbrauwen). Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Soms: hematoom op de injectieplaats, pijn op de
injectieplaats, (lokale) fijngevoeligheid, vermoeidheid, ongemak (gevoel van zwaarte van het ooglid/de wenkbrauw). Bloedvataandoeningen: Soms: hematoom. Laterale periorbitale lijnen die bij een volledige
glimlach zichtbaar zijn (kraaienpootjes): Oogaandoeningen: Vaak: oedeem van het ooglid, droge ogen. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Vaak: hematoom op de injectieplaats. Lijnen
in het bovenste gedeelte van het gezicht: Zenuwstelselaandoeningen Zeer vaak: hoofdpijn. Vaak: hypo-esthesie. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Vaak: hematoom op de injectieplaats,
pijn op de injectieplaats, erytheem op de injectieplaats, ongemak (gevoel van zwaarte van het frontale gebied). Oogaandoeningen: Vaak: ptosis van het ooglid, droge ogen. Huid- en onderhuidaandoeningen:
Vaak: ptosis van de wenkbrauw. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Vaak: asymmetrie van het gezicht, Mephisto-effect (lateraal optrekken van de wenkbrauwen). Maagdarmstelselaandoeningen:
Vaak: misselijkheid. Ervaring na het in de handel brengen: De volgende bijwerkingen zijn gemeld met frequentie niet bekend voor het gebruik van Bocouture sinds marktintroductie, onafhankelijk van de
indicatie: Immuunsysteemaandoeningen: overgevoeligheidsreacties zoals zwelling, oedeem (ook op enige afstand gelegen dan de injectieplaats), erytheem, pruritus, huiduitslag (lokaal en algemeen) en
kortademigheid. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: spieratrofie. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: griepachtige symptomen. Melding van vermoedelijke bijwerkingen:
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden
gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. HOUDER VAN DE
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstraße 100, 60318 Frankfurt/Main, Duitsland. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN: RVG 107018 en RVG 117448. Uitsluitend Recept. Vergoedingsstatus: BOCOUTURE wordt niet vergoed. Voor prijzen wordt verwezen naar de G-Standaard. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST:
Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 9: 29 april 2020

1. Frevert J. Pharmaceutical, Biological, and Clinical Properties of Botulinum Neurotoxin
Type A Products Drugs R D. 2015;15:1-9.
Merz Pharma Benelux B.V. I Hoevestein 36 D I 4903 SC Oosterhout I Nederland

PQC NLNL 3249 OCT21

Purely
Personal

