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1) We gaan volop met marketing aan de slag om Cosmedici en de cosmetisch arts KNMG op de kaart te zetten
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behandeling
van voorhoofdlijnen (20 U),Dan
kraaienpootlijnen
(24 U) en glabellaire lijnen (20 U). De
®

behandeling is altijd gebaseerd op de behoeften van de persoon en de respons op de behandeling zal per patiënt verschillen.

wij hem delen en jou benoemen op de socials. Tag zoveel mogelijk cosmedici.nl in jouw socials, dan

CFL, kraaienpootjes; VHL, voorhoofdslijnen.
kunnen wij deze ook weer delen! Zie je Cosmedici voorbijkomen op de socials? Deel dan vooral.
*In een 12 maanden durende, fase 3-studie bestaande uit twee behandelingsperioden werd de veiligheid en werkzaamheid van VISTABEL® beoordeeld voor de behandeling van VHL verdeeld over de frontalis (20 U) en het glabellair complex (20 U), met of zond
gelijktijdige behandeling van CFL (24 U). Twee behandelingsperioden: een 6 maanden durende, dubbelblinde, gerandomiseerde (VISTABEL® vs. placebo in een verhouding van 2:2:1) behandelingsperiode 1 met parallelle groepen (dag 1–180) gevolgd door ee
maanden durende, open-label (VISTABEL®) behandelingsperiode 2 (dag 180–360). Tijdens periode 1 waren er 2 gevallen van ptosis van het ooglid en ptosis van de wenkbrauw (0,6 %) na VISTABEL® 64 U, die licht van ernst waren.4
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VISTABEL wordt niet aanbevolen bij patiënten met een voorgeschiedenis van dysfagie Vaak: aangezichtspijn, oedeem op de plaats van injectie, ecchymose, pijn op de plaats
en aspiratie. Patiënten of zorgverstrekkers moeten onmiddellijk medisch advies vragen van injectie, irritatie op de plaats van injectie. Kraaienpootjes met of zonder fronsrimpels
in geval van slik-, spreek- of ademhalingsproblemen. Te frequente toediening of De volgende bijwerkingen van het middel werden in de dubbelblinde, placebogecontroleerde
toediening van te hoge doses kunnen het risico op vorming van antistoffen verhogen. klinische studies gerapporteerd na de injectie van VISTABEL voor kraaienpootjes met
Vorming van antistoffen kan tot gevolg hebben dat de behandeling met botulinumtoxine of zonder fronsrimpels: Algemene aandoeningen en aandoeningen van de toedieningsplek
type A geen effect heeft, ook in andere indicaties. Zoals bij elke vorm van injectie kan Vaak: hematoom op de plaats van injectie (aan de procedure te wijten bijwerking).
de injectie aanleiding geven tot lokale pijn, inflammatie, paresthesie, hypoesthesie, Voorhoofdlijnen en fronsrimpels met of zonder kraaienpootjes De volgende bijwerkingen
gevoeligheid, zwelling/oedeem, erytheem, lokale infectie, bloeding en/of een blauwe van het middel werden in de dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische studies
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gerapporteerd na de injectie van VISTABEL voor gelijktijdige behandeling van voorhoofdlijn
en fronsrimpels met of zonder kraaienpootjes: Aandoeningen van het zenuwste
Vaak: hoofdpijn. Oogaandoeningen Vaak: ooglidptosis (de tijd tot de aanvang v
ooglidptosis was 9 dagen na de behandeling). Huid- en onderhuidaandoeningen Va
gespannen huid, wenkbrauwptosis (de mediane tijd tot de aanvang van wenkbrauwpto
was 5 dagen na de behandeling). Algemene aandoeningen en aandoeningen van
toedieningsplek Vaak: blauwe plekken op de plaats van injectie*, hematoom op
plaats van injectie*. *Aan de procedure te wijten bijwerkingen. Er werd na herhaa
dosering geen verandering waargenomen in het totale veiligheidsprof
Postmarketinggegevens (frequentie niet bekend) De bijwerkingen of medisch releva
bijwerkingen die werden gerapporteerd sinds het geneesmiddel op de markt w
gebracht voor de behandeling van fronslijnen, kraaienpootjes en andere klinisc
indicaties zijn opgelijst in de volledige versie van de Samenvatting van de Productkenmerk
Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van
geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhoud
tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevol
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerking
te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Werk
Farmacotherapeutische groep: Myorelaxantia, perifeer werkende middelen, ATC-co
M03A X01. Botulinumtoxine type A (neurotoxine van Clostridium botulinum) blokke
de perifere afgifte van acetylcholine door de presynaptische cholinerge zenuwuiteind
door het klieven van SNAP-25, een eiwit dat essentieel is voor koppeling en afgifte v
acetylcholine door vesikels in de zenuwuiteinden, wat leidt tot denervatie van de sp
en dus een verlamming. Na injectie bindt het toxine eerst snel met een hoge affinit
aan specifieke receptoren op het celoppervlak. Dan wordt het toxine door
plasmamembraan opgenomen via door receptor gemedieerde endocytose. Tot s
wordt het toxine afgegeven in de cytosol. Dat laatste gaat gepaard met een progressie
remming van de afgifte van acetylcholine. De klinische tekenen komen tot uiting binn
2-3 dagen en het effect is maximaal binnen 5-6 weken na injectie. Het herstel
intramusculaire injectie vindt normaal plaats binnen 12 weken na de injectie als
zenuwuiteinden ontspruiten en opnieuw in verbinding treden met de eindplat
Vergunninghouder AbbVie B.V. Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp - Nederla
Registratienummer RVG 100095. Afleverwijze U.R. Datum van herziening van de te
04/2022.

Bijwerkingen dienen te worden gemeld bij uw lokale autoriteiten en Allergan Aesthet
kantoor via pv.ho.nl@abbvie.com of +31 (0)88 322 28 43
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Introduction Skin revitalizers are used for skin quality
improving purposes. Hyaluronan hybrid cooperative
complexes (HCC, Profhilo®, IBSA Pharmaceuticals) is
an anti-aging treatment with a large amount of pure
hyaluronic acid (HA) based on stable, cooperative, hybrid
complexes. Cohesive polydensified matrix Hyaluronic Acid
(CPM-HA20, Belotero Revive®, Merz Pharmaceuticals
GmbH) is a slightly cross-linked HA (20 mg/ml) with
glycerol (17.5 mg/ml).
Aims To evaluate the performance of HCC and CPMHA20G for skin quality improvement in healthy female
subjects.
Methods This was a split-face, single-blinded study that
enrolled 24 healthy female subjects. Injections were given
on three separate occasions. HCC was injected on the
right cheek, while CPM-HA20G was injected on the left
cheek. A battery of skin property measurements was used
to evaluate the skin. Skin properties and overall satisfaction
were analyzed using mixed models with the values at

INTRODUCTION

The demand for nonsurgical cosmetic procedures is
growing rapidly worldwide, due to the versatility and the
minimally invasive nature of the procedures. The desire of
patients to achieve natural results with minimal downtime
led to a change in how patients view traditional facial
enhancement options, such as surgery. Botulinum toxin,
soft tissue fillers (STF) and skin revitalizers have become
mainstream choices for aesthetic patients. Skin revitalizers
were developed for deep hydration of the skin. The
injected hyaluronic acids (HAs) generally have a relatively
low HA concentration and low level of crosslinking
compared with HA STF products. Skin revitalizers have
high water-absorbing capacity and thus ensure longlasting moisture, and improvement of structure, firmness,
and elasticity of the skin. Recently, two HA-based
products have been frequently used for the treatment
of aging skin: Belotero® Revive (cohesive polydensified
matrix Hyaluronic Acid (20mg/ml) [CPM-HA20G], Merz
Pharmaceuticals GmbH) and Profhilo® (hyaluronan
hybrid cooperative complexes (16mg/ml) [HCC], IBSA
Pharmaceuticals). In recent literature, both products were
proven to reveal promising treatment results, even though
the design of the products is quite different.1,2

(GCP) principles. The study was in no way affected by pharmaceutical companies.
Hyaluronic acid-based products feature several
favorable characteristics, including high biocompatibility,
biodegradability, specific rheological properties, good
safety profiles, and versatility.3
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baseline, at week 1, week 8 and week 14 as outcome
and a random effect of subject and fixed effects of
treatment, visit and the treatment by visit interaction.
Results Both products showed evidence of effect
relative to baseline on surface hydration (AU),
elasticity (N/m) TEWL (g/m2h) and melanin (AU).
CPM-HA20G also showed significant evidence of
effect relative to baseline on water content (%),
and HCC on pore count (n) and hemoglobin (AU).
Satisfaction reported by the subjects themselves
showed positive trends of satisfaction over time for
multiple skin properties. There were no significant
differences between the tested products in the
observed skin characteristics over time.
Conclusion These devices are effective and safe
treatments for skin quality improvement,
especially moisturization, with high patient satisfaction
and generally mild and transient side effects.

Hyaluronic acid, also known as hyaluronan or
hyaluronate, is a glycosaminoglycan, a polysaccharide
that consists of repeating disaccharide units of
D-glucuronic acid and N-acetyl-D-glucosamine linked
by alternating glucuronic ß (1 → 3) and ß (1 → 4) bonds.4
It occurs naturally in most neural, connective, and
epithelial tissues of the body. The molecular weight of
HA influences the biological activity, as low molecular
weight HA (defined as <500 kDa)5 can elicit an
inflammatory response, stimulate the proliferation of
fibroblasts and keratinocytes and provide aged skin
with nutrients.6 High molecular weight HA (>1000
kDa)7 has anti-inflammatory properties and lower
risk of late inflammatory response syndrome (LIRS).8,9
Hyaluronic acid has different effects on leukocyte
behaviour, determined by the molecular size.10
In sites of active tissue catabolism, there is plentiful
low molecular weight HA present, where it promotes
inflammation through effects on Toll-like receptor
signaling.10 High molecular weight HA is present
in undamaged tissues and has anti-inflammatory
properties. The ability of high molecular weight HA
to cross-link CD44 is used to recognize intact tissue
and transmits signals that promote resolvement of
immune responses.10 >
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MATERIALS & METHODS

Aging causes a constant decrease in the amount of HA
in the body.11 The epidermis and dermis slowly lose their
primary molecule responsible for binding and retaining
water molecules, resulting in loss of skin moisture.11
The inability to binding and retaining water leads to
volume loss and reduced skin turgor, which leads to fine
lines, wrinkles, and a sagging appearance of the skin.12
Due to the natural hydrophilic part of the HA molecule,
a water bridge forms between the carboxyl and N-acetyl
groups.3 When in an aqueous solution, HA can bind and
retain a large volume of water.11 HA is essential in many
different physiological processes. As a major component
of the extracellular matrix (ECM), HA aids in activating
cell division, cell migration, structural integrity, transport
of nutrients and contributes to the turgor and flexibility
of the skin.13 The extracellular matrix is a non-cellular
three-dimensional macromolecular network composed
of collagens, proteoglycans/glycosaminoglycans, elastin,
fibronectin, laminins, and several other glycoproteins.14
Hyaluronic acid is the most commonly used injectable
STF. It has, among others, a low immunogenicity, high
hydration properties and convenient use.15 Therefore,
HA is deemed effective as an intradermal filler to combat
negative effects of the loss of HA caused by aging.
Cross-linking HA forms a more stable and larger
molecule with the same characteristics, but with a
longer half-life in tissues.11 By cross-linking, a larger
macromolecule is formed that transforms the fluid to
a gel, and causes the gel to become less water-soluble,
which makes it remain stable in living tissue as it is slowly
enzymatically broken down by the patient’s own
hyaluronidase.16 Also, if necessary, cross-linked HA fillers
can easily be removed with injected hyaluronidase.17
CPM-HA20G and HCC are two skin-improving
injectables containing HA. To the best of our knowledge,
CPM-HA20G and HCC have not been compared in
previous studies. The current study aimed to evaluate
the safety and efficacy of these products using a battery
of scientifically validated instruments measuring various
skin properties. By assessing CPM-HA20G and HCC
using this methodology we intended to demonstrate
skin-boosting efficacy for this class of HAbased
compounds in an easy to recruit trial. It would be
of great interest to learn whether both products
can deliver comparable results and if there are any
differences observable in measured skin parameters.
This interventional trial may help inform decision making
by aesthetic physicians with respect to determining the
optimal treatment for each individual patient.
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Subjects and Study Design
This study was split-face, single-center, single blind. The
subjects were to attend the clinic on at least 5 separate
occasions (screening, three treatment visits, follow up).
All subjects gave full written and signed consent before
the screening phase started. The study was conducted at
UMA clinic, Amsterdam, The Netherlands. The study was
pursued according to the principles of the Declaration
of Helsinki and Good Clinical Practice (GCP) principles.
The study was intended as a pilot study; therefore we
were not required by Dutch law to get approval from an
ethics committee. The study was in no way affected by
pharmaceutical companies.
A total of 24 female subjects, in general good mental and
physical condition, aged 18 to 65 years (inclusive), were
invited to participate. Subjects with visible signs of aging,
wrinkles and/or skin laxity in the cheek were enrolled in
the study. During the screening process, subjects were
asked to rate their appearance in relation to signs of
facial skin aging on a scale of 0–100; subjects with a score
between 20–80 were included. Potential subjects who have
undergone a cosmetic treatment in the investigational
area within four months prior to the first treatment, or
who had planned to undergo any aesthetic treatment in
the investigational area during the study, were unable
to participate. Other important exclusion criteria were
subjects with non-resorbable facial implants, current
and/or recurrent clinically significant skin condition,
autoimmune diseases or collagenopathies, and the use of
anti-coagulants or anti-inflammatory drugs. Subjects were
asked to implement lifestyle restrictions before and on the
day of the measurements. This included no facial cream
and no alcohol consumption 24 hours prior to assessment,
no coffee, tea, or other hot drinks two hours prior to
assessment, no use of a facial cleanser four hours prior to
assessment, and no heavy exercise nor sauna visit on the
day of assessment. Subjects were requested to refrain from
sunbathing (including going to a tanning salon) to reduce
the impact of sun exposure to the skin.

STUDY TREATMENT

The study included CPM-HA20G (Belotero Revive) and
HCC (Profhilo).
CPM-HA20G is a STF with skin improving properties. This
product improves the elasticity and firmness of aging
skin of the face and fills fine and superficial facial lines.18
CPM-HA20G contains HA, but unique to this injectable,
it also contains glycerol. Glycerol is known as a natural
skin replenisher and restorer that attracts moisture.
This product is a sterilized, non-pyrogenic, viscoelastic
transparent gel made of 20 mg/ml cross-linked sodium
hyaluronan and 17.5 mg/ml glycerol in a physiological
phosphate buffer. CPM-HA20G is to be injected in the
dermal layer of the skin.12

HCC is a skin improving injectable treatment containing
HA, specially formulated for patients suffering from
signs of skin aging, such as loss of volume and loss of
skin elasticity. It consists of 32 mg high molecular weight
(1100-1400 kDa) + 32 mg low molecular weight (80100 kDa) hyaluronic acid per 2 ml syringe. The hyaluronic
acid sodium salt consists of repeated disaccharide units
of N-acetylglucosamine and sodium glucuronate.19 The
Bio Aesthetic Points (BAP) technique was used to inject
HCC, a technique designed to minimize the risks and
maximize product flowability. 20
Both products were injected in the mid-to-deep facial
dermis of both cheeks; CPM-HA20G was invariably
injected in the left cheek, whereas HCC was injected
in the right cheek. Injections were given on three
separate occasions, with a four-week interval between
treatments. With CPM-HA20G, microboluses were
injected into the entire treatment area. The BAP technique was used with HCC and for each of these points a
0.2 ml bolus was injected into the deep dermis. Because
of the different injection techniques involved, it was not
possible to have fully blinded subjects. To generate as
much blinding as possible, subjects were not told which
product was injected in which cheek, and both products
were transferred into a 1ml Luer Lock™ syringe.

STUDY ASSESSMENTS

Biophysical assessments (Delfin Technologies Ltd,
Kuopio, Finland), measuring elasticity (ElastiMeter,
SkinFibroMeter), skin hydration (MoistureMeter Epid,
MoistureMeterSC Compact), trans epidermal water loss
(VapoMeter) and sebum production (SebumScale) in
area 1–3 (Figure 1) were performed at baseline, each
treatment visit (before injection of study product), and at
the follow-up visit. An average of three measurements
was used to determine the result. Area 3 served as a
negative control area. Multispectral images (Antera3D®,
Miravex Limited, Dublin, Ireland) were made to assess
roughness, pore count, pore volume, hemoglobin, and
melanin levels. Images were made of area 1 and 2
(Figure 1). All photographs were analyzed using Miravex
CS software. The assessments were performed in a
room with climate control, at 18°C. To standardize study
measurements, subjects’ skin was wiped with gauze and
chlorhexidine 0.5% in water, and subjects were required
to acclimatize for 15 minutes before starting
the measurements.

Fig 1 | Points of evaluation using Delfin Technology devices
and Antera 3D multispectra limaging.

Other assessments included 2D photos (Canon EOS
500D camera) and the 101-point VAS satisfaction scale.
The questionnaire comprised 13 items that the subject
answered on a scale of 0 to 100, where ‘0’ is defined as
‘Not satisfied at all’ and ‘100’ is defined as ‘Most satisfied
as possible’. This self-developed questionnaire was used
to measure the change in the subjects’ overall satisfaction
scale from baseline, as well as specific skin properties such
as elasticity, redness, sensitivity, fine lines, skin texture
hydration, skin tone, oiliness, impurities, skin thickness, and
hyperpigmentation. Finally, all observed and volunteered
adverse events (AEs) were recorded.

STATISTICAL ANALYSIS

Skin properties and overall satisfaction were analyzed using
mixed models with the values at baseline, at week 1, week
8 and week 14 as outcome and a random effect of subject
and fixed effects of treatment, visit and the treatment by
visit interaction. Change from baseline was analyzed using
the same method, adjusted for the baseline values. The null
hypothesis was that the development of the outcome over
time is the same during CPM-HA20G and HCC treatment.
The alternative hypothesis was that the development of
the outcome over time differs between the two treatments
(interaction effect). If the interaction effect was statistically
significant, post hoc tests were undertaken to highlight at
which timepoints these differences occur. The results
are displayed as estimated marginal means of the within
group effect (with 95% confidence intervals) and the
corresponding P-values. A P-value <0.05 was considered
statistically significant. >
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Skin properties and overall satisfaction were analyzed
using mixed models with the change from baseline at
week 1, week 8 and week 14 as outcome and a random
effect of subject and fixed effects of treatment, visit and
the treatment by visit interaction. In the analyses we
adjusted for the baseline value of the variable analyzed.
The null hypothesis was that the change over time is
the same during CPM-HA20G and HCC treatment.
The alternative hypothesis was that the change over
time differs between the two treatments (interaction
effect). If the interaction effect was statistically
significant, we ran post hoc tests to highlight at which
timepoints these differences occur adjusted for multiple
testing using the Tukey method. The results are displayed
as estimated marginal means of the within group effect
(with 95% confidence intervals) and the corresponding
p-values. A P-value <0.05 is considered to be statistically
significant. Analyses were performed in SAS 9.4 (Proc
Mixed).

RESULTS
A total of 24 female subjects were enrolled to receive study
treatments. All subjects completed the study. A summary
of the demographic characteristics is provided in Table 1.

EFFICACY

SAFETY

CPM-HA20G showed evidence of effect relative to baseline
on water content (%), surface hydration (AU), elasticity (N/m),
transepidermal water loss (TEWL, g/m2h), and melanin (AU).
HCC showed evidence of effect relative to baseline on surface
hydration (AU, elasticity (N/m), TEWL (g/m2h), pore count (n),
melanin (AU), and hemoglobin (AU).
There were no statistically significant effects on induration (n),
sebum amount (μg/cm2), texture (Ra), and pore volume (mm3).
Summary results from the analysis are presented in Table 2
and Figure 2 ... (figures 2 + 3 on pages 13-14).
Results from the biophysical and multispectral assessments
showed no statistically significant difference between the
comparator products (Table 3).

Single treatments of CPM-HA20G and HCC
administered to healthy female subjects were generally
safe and well tolerated. There were no serious AEs or
other clinically significant AEs reported. The most
frequently reported AEs were skin irritation (8 subjects
on CPM-HA20G side, 7 subjects on HCC side), hematoma (9 subjects on CPM-HA20G side, 6 subjects on
HCC side), and nodules (3 subjects on CPM-HA20G side,
4 subjects on HCC side).

All AEs were mild in intensity and resolved within days
without medical intervention. None of the AEs were
considered related to the injected products. The authors
expressed concern regarding one specific injection point
of the HCC treatment protocol (the BAP technique). This
concerns the medial cheek injection point lateral to the
nasolabial fold. In this area, the facial artery is expected
to run its course in the subcutaneous layer and therefore
poses a potential risk for vascular complications.

As observed in Figure 3, subject overall satisfaction positively
correlated with each treatment. Belotero had an increase
of 23.6% (P<.0001) in overall satisfaction, while HCC had an
increase of 22.2% (P<.001) over the 14-week trial period. Other
skin properties with a positive subjective satisfaction score over
time were hydration (CPM-HA20G 22.5%, P<.0001; HCC 21.8%,
P<.0001), elasticity (CPM-HA20G 26.2%, P<.0001; HCC 24.9%,
P<.0001), skin texture (CPM-HA20G 21.3%, P<.0001; HCC 20.0%,
P<.0001), skin thickness (CPM-HA20G 15.7%, P=0.0005; HCC
14.8%, P=0.0010), and fine line reduction (CPM-HA20G 18.9%,
P<.0001; HCC 20.6%, P<.0001).

Tabel 2 | Summary of the results for the
biophysical and multispectral assessments.
Estimated marginal means of the difference
between baseline and week 14.
Estimates of the difference for CPM-HA20G
and HCC. Estimates of the difference was
analyzed from baseline to the follow-up visit
14 weeks after baseline. *Due to a calibration
issue, results were analyzed up to the 8 week
point instead of 14 weeks after baseline.
AU=Arbitrary Units, CI=Confidence Interval,
TEWL=Transepidermal Water Loss.
Statistically significant results are shown
in bold font in the P-value column.

Tabel 3 | Interaction effect between CPM-HA20G and HCC for the biophysical and multispectral assessments.
These results show no statistical difference between the two products.
Tabel 1 | Summary of subject characteristics
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AU=Arbitrary Units, TEWL=Transepidermal Water Loss.
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Fig 2.3
DISCUSSION

CONLUSIONS

Here, we report that CPM-HA20G and HCC both yield
beneficial effects on multiple skin properties, involving
a comparative evaluation using a battery of biophysical
assessments and multispectral imaging. Similarly, subjective satisfaction, reported by the subjects themselves,
showed positive trends of satisfaction over time for
multiple skin properties. Both products were well tolerated when injected and AEs were mostly related to the
injection technique.
The current study products showed similar effects. Even
though the products are manufactured in a unique way,
both contain hyaluronic acid as their main component.
Hyaluronic acid is a key component of the extracellular
matrix (ECM). The ECM plays a crucial role in many of the
complex processes of the skin, such as cellular migration,
pro- and anti-inflammato ry responses, angiogenesis,
remodeling, and scar formation. Different molecular sizes
of HA can induce different, sometimes opposing actions.13
High molecular weight HA leads to antiinflammatory
and immunosuppressive cascades, whereas low molecular
weight HA has been shown to initiate a pro-inflammatory
response and activation of the signaling cascade.21
Under certain circumstances high molecular weight
HA can be decomposed into smaller fragments (low
molecular weight HA) by enzymes called hyaluronidase.
Both products have their own molecular weight, but once
introduced into the skin it is subjective to the environmental
factors and cell-interactions within the skin, possibly
resulting in similar profiles demonstrated in the current
study. Alternatively, a possible explanation for the
similar profiles could be that the test battery used in the
current study is not sufficiently sensitive to detect smaller
differences. Even though effects were demonstrated, it is
important to note that a biopsy is the gold standard for
eliciting a better understanding to what really happens in
the skin (e.g., collagen production or hydration). Moreover,
the sample size may have been too small. The sample size
for this study was not based on a power calculation, as
the comparative evaluation was designed as a pilot study.
Finally, the dose of CPM-HA20G and HCC could have
been too low to exert differentiated skin quality improving
effects. Even though this was a split face study, which
gives more power to the results, more subjects should be
evaluated for more reliable results.
CPM-HA20G had a significant effect on water content,
surface hydration, elasticity, TEWL and melanin in the
skin, which is in line with the findings of Herz-Kleptow
et al.1 The body’s own glycerol is an effective humectant
and binds and retains water due to its viscous and
highly hydroscopic properties.22,23

CPM-HA20G contains glycerol, that accelerates the maturation
of corneocytes which helps maintain skin moisture homeostasis23
which increases skin turgor and reduces roughness of the skin.24
Due to its water-binding properties, the injected product will
result in increased water retention and therefore increased
hydration and hydrostatic pressure in the dermis, which will be
apparent in increased turgor and therefore elasticity but also an
increase in TEWL. The effect of CPM-HA20G on melanin levels
could possibly be due to seasonal changes, as our assessments
began in summer and ended in winter. Therefore, it remains
unclear whether the change was due to the injection of
CPM-HA20G or to the seasonal changes.

In summary, the current study confirms
the usefulness of the two products.
CPM-HA20G demonstrated a significant effect
on water content, surface hydration, elasticity,
TEWL and melanin. HCC demonstrated a
significant effect on surface hydration, elasticity,
TEWL, pore count, hemoglobin, and melanin.
There were no significant between-product
differences in the observed skin characteristics.
In conclusion, comparative treatment results
demonstrate that both CPM-HA20G and
HCC can be used effectively for skin quality

HCC showed evidence of effect relative to baseline on surface
hydration, elasticity, melanin, hemoglobin, and pore count.
The effect of HCC is claimed to be due to its biorevitalizing
properties (fibroblast stimulation) where extra collagen is
produced for firmness and a stimulation of elastin for a better
stretch of the skin. It is also hypothesized that HCC has a
beneficial influence on the treatment of scar tissue25 and the
improvement of fat tissue renewal,26 which was beyond the
scope of the current study. The observed effect of HCC on
melanin is possibly due to seasonal changes. This observation
was seen for both products, supporting the argument that the
effects on melanin levels were due to seasonal changes.
Further research is necessary to confirm or refute this result.
Due to increased dermal firmness, the pores may be smaller
which could result in a decreased pore count. This does not
necessarily mean that the total volume has decreased,
being reflected by our results.
The differences between the two injection protocols could have
affected the outcome of the study. Where HCC only uses five
injection points with the BAP-technique, the injection protocol
of CPM-HA20G features more injection points. This can
lead to more mechanical damage, which could result in skin
improvement over time.
Something we did not investigate, but what can be an influencing factor for the patient’s choices, is the average cost per
treatment.
For future studies, we would like to explore differences in effect
between different ethnicities. The current population included
mostly Caucasian subjects. Also, the follow-up period after
the treatment was rather short. Therefore, it remains unclear
whether the positive effects of the skinboosters will continue
for a longer duration of time, which should be addressed in
a longer follow-up study.

Fig 2.4

improve-ment, especially moisturization,
with high patient satisfaction and a low risk
of AEs. The investigated products behave
in a similar manner in the skin.

Figures 2
Overview of change from baseline time profiles for
biophysical assessment and the multispectral imaging.
On page 13-14

Fig 2.5

Figure 3
Subjective subject overall satisfaction score over time.
On page 14, at the end
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‘Ik eet gezond, ik beweeg voldoende, drink veel water en ik heb een goede nachtrust.
Hoe kan het dan toch dat ik vaak niet lekker in mijn vel zit?’ Deze vraag krijgen wij
geregeld te horen van vrouwen die langskomen in onze kliniek.
De reden dat veel vrouwen zich niet fit en vitaal voelen, hangt vaak samen met
hun hormoonbalans. Motivatie genoeg dus om de hormoonhuishouding een flinke boost
te geven! Hoe? In dit artikel geef ik 4 inspirerende tips om de hormoonhuishouding
een boost te geven. Van gezonde vetten, melatonine en groeihormoon, tot serotonine
en groeihormoon. Leefstijl heeft invloed op verschillende hormonen.

>

●
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Gezonde vetten

1

‘Vette vis, noten en avocado’s; dat zijn toch
vetten? Word ik daar dan niet dik van?’
De afgelopen jaren zijn we bang gemaakt
voor het eten van vetten. Vetten zouden
dikmakers zijn en slecht voor ons hart en
onze bloedvaten. Er is de laatste tijd veel
grootschalig onderzoek gedaan waaruit
blijkt dat onverzadigde vetten juist heel
gezond zijn. Niet zo zeer vetten maar juist
geraffineerde koolhydraten en suikers zijn de
veroorzakers van zowel hart- en vaatziekten
als overgewicht. Onverzadigd vet schrikt
soms af, maar heeft juist een belangrijke
functie voor het lichaam.
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Een gezond slaapritme

Zo zijn de omega 3-vetzuren, bijvoorbeeld uit vette vis,
enorm belangrijk omdat ze onder andere ontstekingen
remmen. Daarnaast raak je van gezonde vetten sneller
verzadigd, waardoor je minder snel behoefte hebt
aan suiker. Zo blijft de glucosespiegel stabiel.
Verder voorzien onverzadigde vetten ons lichaam van
vitamine A, D, E en K. Deze vitaminen zijn erg belangrijk
voor de opbouw van verschillende hormonen en onze
celwanden. Onmisbare bouwstoffen voor een lichaam!
Zet die vette vis, noten en avocado’s dus maar
bovenaan het boodschappenlijstje.
onderzoek

We hebben allemaal wel door dat we ons beter
voelen als we een nacht goed hebben geslapen.
Dit is niet voor niets; een lange en diepe slaap
is namelijk belangrijk voor allerlei
essentiële processen in het lichaam
die ervoor zorgen dat we gezond blijven.
Een goede nachtrust verbetert de werking
van het afweersysteem, zenuwstelsel,
immuunsysteem, de stressbelasting, hersenfunctie en niet te vergeten het hormonale systeem.
Onder andere door invloed van melatonine.
Dit hormoon is verantwoordelijk voor het
inslapen, doorslapen en hoe diep je slaapt.
Melatonine wordt aangemaakt
in het donker.

Groeihormoon is een ander belangrijk
hormoon, dat zijn werk in het donker
doet als men lekker ligt te slapen.
Dit hormoon herstelt de verschillende
lichaamscellen in de nacht. Het zorgt zowel
voor de opbouw van spiercellen, groei en
vernieuwing van weefsel, stimuleert de
aanmaak van nieuwe cellen en zorgt
voor een goede vetverdeling.
Een gezond slaapritme is dus belangrijk
voor de aanmaak van dit groeihormoon en
zo belangrijk voor de algehele gezondheid. >
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Kieskeurige koolhydraten
Dopamine is een neurotransmitter
die vrijkomt als men veel koolhydraten
met hoge glycemische index eet. Dopamine is de
neurotransmitter die het beloningssysteem activeert.
Daarom geeft chocola eten vaak een goed gevoel.
Koolhydraten geven net als eiwitten en vetten
ons lichaam de essentiële energie om
alle functies uit te kunnen voeren.

onderzoek

microbioom

Koolhydraten worden door het lichaam afgebroken
tot glucose. Glucose komt vervolgens in de bloedbaan
terecht en geeft zo energie met als gevolg dat
glucose levels stijgen. Snelle koolhydraten zorgen dus
voor een snelle stijging van de glucosespiegel
en dus voor snelle energie.
Snelle energie is fijn als men in een korte tijd een
zware inspanning moet leveren. Maar voor het
leveren van inspanningen op de lange termijn is het
lichaam hier minder blij mee. Snelle glucosepieken
dalen ook weer snel, met als gevolg dat
cravings toenemen.

Pure en onbewerkte producten
met lage glycemische index laten
de glucosespiegel niet te snel pieken
maar zullen wel op dezelfde manier
de dopamine-aanmaak stimuleren.
Ben je benieuwd hoe jouw lichaam op
voeding reageert: met de freestyle libre
glucosemeter kan je twee weken lang
glucosewaarden meten en zo pieken
registreren. Verschillende mensen
kunnen anders reageren op dezelfde
voeding. Dit heeft te maken met
verschillende samenstelling in
het microbioom. In Israël wordt hier
o.a. veel onderzoek naar gedaan.

3

De samenstelling van het microbioom
heeft daarnaast ook invloed op het
serotonineniveau. Wat je eet, bepaalt
mede hoe je je voelt. Via voeding
beïnvloed je verschillende processen.

Lekker bewegen
Een boost van hormonen die ervoor zorgen
dat je lekker in je vel zit, kun je helemaal
zelf creëren! Kom lekker in beweging;
er is geen effectievere manier dan dat.
Een half uur per dag bewegen geeft
het lichaam een endorfine-boost.
Beweeg je buiten, dan krijg je ook nog eens
je dagelijkse dosis vitamine D binnen.
Dat zijn twee vliegen in één klap!

Beweeg je nog weinig, bouw het dan rustig op.
Wandel bijvoorbeeld elke middag een
rondje na de lunch, zo geef je ook nog
eens je stofwisseling een stimulans.
Het belangrijkst is om te proberen
een vorm van beweging te vinden die
bij je past zodat je deze moeiteloos en
met plezier iedere dag kunt doen.

Analyse van belangrijke parameters zoals de leefstijlparameters
‘voeding-slaap-beweging-zingeving’ in combinatie met het meten van
fysieke parameters ‘HbA1c - cholesterol-buikomvang-bloeddruk’ geeft inzicht in
hoe cliënten zelf aan de slag kunnen om hun hormonen bij klachten meer in balans te krijgen.
Goed nieuws dus: we hebben veel invloed op onze hormoonhuishouding!

Hormonale substitutie therapie kan ook een oplossing zijn als leefstijl aanpassen
onvoldoende lukt of klachten te ernstig zijn, mits er natuurlijk geen contra indicaties zijn. ●

S E PT E M B E R 2 0 2 2

Cg M AGAZ I N E

19

4

+

INTERVIEW
D O O R D RS . PAS C A L M E I J E R

COS M ET I S C H A RTS K N M G

Positive aging
Een interview met Jeannette Hessels als introductie
voor artikelen die komen gaan!
Pascal Meijer: Jeannette we kennen je als Cosmetisch Arts KNMG sinds 2014, waarnaast je actief bent
in de onderwijscommissie en het visitatieteam. Hoe ben je zo ver gekomen?
Jeannette Hessels: Ik ben als huisarts begonnen, maar vond dat uiteindelijk te stressvol.
Ik zocht naar iets dat ik echt leuk zou vinden en belandde door mijn interesse voor schoonheid in 2003 in
de Velthuis Kliniek, waar ik me verder kon ontwikkelen als cosmetisch arts. Hier was ik tot 2010 werkzaam.
In 2010 en 2011 heb ik bij het Dermatologisch Centrum Isala gewerkt, een dermatologiekliniek in Zwolle.
In 2010 startte ik ook bij Bergman Clinics, waar ik nog steeds een dag in de week werk. Inmiddels naast
mijn eigen kliniek, die ik in 2019 opende. In 2015 behaalde ik een internationale Master degree in preventie
en anti-aging. Tegenwoordig wordt dat meestal “positive aging” of “healthy aging” genoemd, omdat
anti-aging insinueert dat ouder worden ongewenst is, hetgeen natuurlijk niet het geval is.
Het gaat vooral om de manier waarop we ouder worden.
PM: Waar moeten we bij positive aging aan denken?
JH: Positive aging is zoals de naam al zegt een positieve manier van ouder worden waarbij je holistisch
naar de mens moet kijken. Hierbij kun je denken aan voeding, lichaamsbeweging, slaap, stress, hormonale balans en psychologische balans. Deze onderwerpen zullen in volgende magazines aan bod komen.
PM: Waar werk je vooral aan om grip te krijgen
op het proces van positive aging?
JH: Veroudering ontstaat als gevolg van een groot
aantal verschillende processen. Aan de basis daarvan
ligt je genetische aanleg, waar je meer zicht op kunt
krijgen door gericht DNA-onderzoek. Het wordt echter
steeds meer duidelijk dat het er vooral om gaat wat je
doet met die aanleg. Door middel van je leefstijl kun je
een groot verschil maken. Op indicatie kun je je richten
op de verschillende thema’s die eerder al genoemd zijn.
PM: Het klinkt allemaal erg interessant en er is natuurlijk
veel meer over te vertellen.
JH: Dit is in een notendop wat basisinformatie over
positive aging. In komende magazines zal ik verdergaande informatie geven over dit onderwerp.
PM: Ik kijk er al naar uit. Dit biedt een mooi raakvlak
met het reguliere werk van cosmetisch artsen.
Ik wil je graag bedanken voor dit interview en kijk uit
naar de artikelen die komen gaan.
JH: Graag gedaan. ●

Jeannette Hessels
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DO YOU WANT TO COMBINE
BEAUTY WITH QUALITY?
The combination of Profhilo® and Viscoderm® Hydrobooster leads to a synergy. Profhilo® remodels in
depth while Viscoderm® Hydrobooster exerts deep hydration and superficial corrective action. Two different
actions to raise the skin quality to a new level of beauty. - Dr. D. Romano

SKIN QUALITY

BOOST
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Meer dan de som der delen ...
De combinatie van Profhilo® en de Viscoderm® Hydrobooster
IBSA is de expert op het gebied van ontwikkeling en bewerking van ultra-puur hyaluronzuur, ook wel

SHYALT ULTRAPURE genoemd. Na jarenlang producent en toeleverancier te zijn geweest van hyaluronzuur
voor andere farmaceuten heeft IBSA Derma zich met de introductie van Viscoderm®, Profhilo® en Aliaxin®

inmiddels tot een van de snelst groeiende en meest innovatieve spelers op de esthetische markt ontwikkeld.
Alle producten hebben als uitgangspunt de hydratatie, elasticiteit en tonus van de huid te herstellen

Viscoderm® Hydrobooster

Behandelprotocol

Toxine maar dan anders
Is een hyaluronzuur gel met een zeer lage mate van
cross-linking die wordt ingezet om intracutane hydratatie
te verbeteren en om middels stretching van de bovenste
huidlaag oppervlakkige rimpeltjes te doen verminderen.
Ook dit product is in lijn met de visie van Ibsa Derma
opgebouwd uit hyaluronzuur van twee verschillend
gewichten, 1000Kda en 2000Kda.

2 behandelingen met 2 maanden tussen de behandelingen

Deze skinbooster is dankzij de reologische karakteristieken en hoge viscositeit met name geschikt voor
de behandeling van dynamische gebieden zoals het
gebied rondom de ogen, de mond en het voorhoofd.
Doordat het product met een 33G naaldje kan worden
geïnjecteerd kunnen ook zeer fijne lijntjes effectief
aangepakt worden.

PERSOONLIJKE ERVARING
Ik zet zelf de Viscoderm® Hydrobooster met name in
voor fijne dynamische rimpeltjes (Glogau ScaleType 2 & 3) die
zich niet lenen voor een behandeling met botulinetoxine.
Het geeft mij de mogelijkheid de lijntjes licht op te vullen waarbij
de spieractiviteit intact blijft maar er toch een rustiger beeld
ontstaat door een mechanische verhindering van rimpelvorming.
Ik vergelijk het altijd met een accordeon die zich niet laat
invouwen doordat en een dwarsstokje tussen is gestoken.
Door de hoge mate van verspreiding en de uitstekende weefsel
integratie hoef ik er niet voor te waken dat het product na de
behandeling van fijne lijntjes zichtbaar is of dat de hydrobooster
te veel volume genereert. Zo kan ik de structuur en elasticiteit
van de huid op subtiele wijze verbeteren.

alsmede het volume verlies van botstructuur en vet te compenseren.

Behandelprotocol

WAT MAAKT IBSA UNIEK?

Naast het feit dat IBSA het gehele productieproces
controleert, van biofermentatie tot de verschillende
eindproducten in de ready-to-use spuitjes, onderscheidt
het bedrijf zich met name in de mogelijkheid om de
ketens ultra puur hyaluronzuur te bewerken. Dit uit zich
in de vele patenten op hyaluronzuur van een bepaald
moleculair gewicht en het feit dat Ibsa naast reguliere
crosslinking ook gebruik maakt van andere stabilisatie
processen zoals de thermische bewerking volgens de
NAHYCO technologie bij de productie van Profhilo®.

Dit resulteert in een gestabiliseerd product dat 100% vrij is
van chemische stabilisatoren en de hoogste con-centratie
hyaluronzuur op de markt bevat, te weten 64mg/2 ml.

Behandelprotocol

Profhilo® - Superfood voor de huid en daarmee

Ik omschrijf Profhilo® eigenlijk altijd als Pokon voor je huid. Je
schept de beste condities om een plant te laten groeien en bloeien
en datzelfde geldt ook voor de het effect dat Profhilo® heeft op
de huidkwaliteit. Met name voor de typisch Nederlandse huid die
sneller last heeft van verslapping en fijne lijntjes is dit een uiterst
effectief product om de beginnende tekenen van huidveroudering
tegen te gaan en zichtbare tekenen van veroudering te verzachten.
“Wanneer zie ik het effect?” is een veel gestelde vraag en mijn
antwoord daarop is dat je het in eerste instantie met name voelt.
Bij het aanbrengen van crème of het reinigen van het gezicht voelt
de huid na verloop merkbaar steviger en in tweede instantie is dit
ook iets wat in de spiegel te zien is. Cliënten die de behandeling
hebben ondergaan krijgen vaak complimenten dat ze er goed
uitzien en dat is ook in lijn der verwachting omdat de huidkwaliteit
verbetert en de huid aan glans wint.

Bij de productie van Profhilo® wordt namelijk gebruik
gemaakt van een gepatenteerd thermisch proces,
de NAHYCO technologie genaamd, gebaseerd op
gecontroleerde verhitting en afkoeling van ketens
hyaluronzuur van laag (80-100Kda) en hoog (11001400Kda) moleculair gewicht. De ketens die onder
normale omstandigheden geen verbinding met elkaar
aan gaan, vormen hierbij waterstofverbindingen.
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Wil je de hydratatie, stevigheid en
elasticiteit van de huid verbeteren
en tegelijkertijd fijne lijntjes verminderen in dynamische gebieden?
Met onderstaand behandelprotocol
sla je al deze vliegen in, nou ja laten
we eerlijk zijn, iets meer dan 1 klap.
Om de effecten van beide producten
te optimaliseren raden wij 4 behandelingen aan.

Door de thermische stabilisering is Profhilo® gemiddeld 28 dagen
in de huid detecteerbaar en actief. Doordat de conditie van de
extracellulaire matrix optimaliseert, wordt er een stijging gezien
in de proliferatie en migratie van fibroblasten, keratinocyten
en adipocyten. Door een toename van de productie van
verschillende typen collageen en elastine verstevigt de huid en
wordt huidverslapping in de mid,- en lower face aangepakt.

In dit artikel gaan we graag in op twee parade-paardjes
te weten de Viscoderm® Hydrobooster en Profhilo®.
Omdat het combineren van beide producten meer is
dan de som der delen, zullen wij ook dieper ingaan op de
mogelijkheid hoe deze twee producten naast elkaar in
te zetten om zo de werking van beiden te optimaliseren.

super effectief om huid laxiteit te behandelen.
Profhilo® is een huidverbeterende injectable die vaak
ten onrechte wordt vergeleken met skinboosters die
gecrosslinked zijn.

Profhilo® en de Viscoderm®
Hydrobooster

Profhilo® wordt intradermaal geïnjecteerd middels een 29G naald
volgens de BAP techniek. De kuur bestaat uit 2 behandeling met
1 maand tussen de behandelingen.

Start met Profhilo®, waarna 2 weken
later de dynamische lijntjes worden
behandeld met de Hydrobooster
en lokaal voor extra hydratatie
wordt gezorgd.
3 Weken later wordt Profhilo® herhaald
om 4 weken na deze behandeling af
te sluiten met de Hydrobooster behandeling. De combinatie van beide
producten zorgt voor extra synergie
en optimaliseert het effect.

PERSOONLIJKE ERVARING

Voor iedereen die op zoek is naar
een aanvulling in zijn of haar behandelgamma om de huidkwaliteit
te verbeteren en tegelijkertijd fijne
lijntjes te verzachten, raad ik aan
bovenstaand protocol een keer
te proberen. ●
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COMPLICATIE EN CALAMITEIT
DOOR FEMKE MOERBEEK

J U R I ST E N L I D VA N D E C A LA M I T E I T E N CO M M I S S I E

Grensoverschrijdend gedrag
Moet ik hier als eigenaar van een kliniek iets mee?
Volgens de Arbowet en het Burgerlijk wetboek wel!
In de Arbowet zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden.
Dit geldt voor alle plekken waar arbeid wordt verricht dus ook voor cosmetische klinieken.
In dit artikel richt ik mij op de verplichting die je als werkgever hebt ten aanzien van grensoverschrijdend
gedrag dan wel ongewenste omgangsvormen dan wel ongewenst gedrag die binnen jouw onderneming
wordt gesignaleerd.

Het is een onderwerp dat tegenwoordig vaak aan de
orde komt in de media en het vindt plaats binnen verschillende sectoren. De misstanden bij The Voice werden
publiek bekend na een aflevering van BOOS hierover.
Daarna volgde in het nieuws verschillende verhalen over
grensoverschrijdend gedrag binnen o.a. een politieke
partij, binnen de sportwereld en bij studentenverenigingen. Het is goed dat het probleem dat valt onder
grensoverschrijdend gedrag meer aandacht krijgt en
daardoor bespreekbaar is geworden. Werkgevers kunnen (en moeten) hun verantwoordelijkheid hierin nemen.
Een verantwoordelijkheid die je zelfs wettelijk verplicht
bent te nemen.
VEILIGE WERKOMGEVING

Ten aanzien van de verplichting van een werkgever zorg
te dragen voor een veilige werkomgeving zegt de Arbowet in artikel 3 lid 1 het volgende:

'De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid
van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden
aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht
op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.'
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Artikel 3 lid 2 van de Arbowet voegt daar nog het
volgende aan toe:

'De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking
van psychosociale arbeidsbelasting.'

'Je bent werkgever als een ander, krachtens
een arbeidsovereenkomst, gehouden is
werk voor je te verrichten.'
Je bent ook werkgever in de zin van Arbowet als
een ander onder jouw gezag werk verricht en dat
betekent dat dit ook geldt voor door jou ingehuurde
uitzendkrachten. Verder kan een gezagsverhouding in
de zin van de Arbowet worden aangenomen, zonder
dat sprake is van een arbeidsovereenkomst of een
publiekrechtelijke aanstelling en dat brengt mij tot
het volgende:

Binnen de cosmetische zorg wordt veel gewerkt
met zzp’ers. De vraag is of je volgens de Arbowet
werkgever bent van deze zzp’ers. Of met andere
woorden kan je stellen dat zzp’ers onder jouw gezag
vallen en je daarmee dus gezien wordt als werkgever
en onder de regels van de Arbowetgeving valt.

Het zou kunnen dat de ene eigenaar van een kliniek
die alleen met zzp’ers werkt wel aangemerkt kan
worden als werkgever (en dat er feitelijk sprake is van
arbeidsovereenkomst met de 'zzp’ers') en een andere
eigenaar die alleen maar met zzp’ers werkt niet.
Echter, voor het wel of niet van toepassing zijn van de
Arbowetgeving en meer specifiek de vraag of je als
eigenaar valt onder de verplichting zorg te dragen voor
een veilige werkomgeving maakt het geen verschil,
want in alle gevallen moet zorggedragen worden voor
een veilige werkomgeving. Dat vloeit overigens niet
alleen voort uit de Arbowetgeving, maar ook
uit artikel 7:658. BW.
>

Als opdrachtgever verzorg je de werklocatie en
het komt vaak voor dat een opdrachtgever ook
– natuurlijk tot op zekere hoogte – werkmethoden
voorschrijft.
Bovendien maakt de wetgever duidelijk dat ook
opdrachtgevers ten opzichte van opdrachtnemers
een zekere instructiebevoegheid hebben en
daarmee wordt duidelijk dat opdrachtnemers
(vaak zzp’ers) die in een onderneming actief zijn
zich kunnen beroepen op de regelgeving van de
Arbowet. Op zichzelf is dat ook niet vreemd, want
ook opdrachtnemers hebben natuurlijk recht op
een veilige werkplek, maar het is goed dat je je daar
als opdrachtgever ook bewust van bent.

Onder psychosociale arbeidsbelasting wordt volgens
artikel 1 onder e verstaan:

'De factoren direct of indirect onderscheid met inbegrip
van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten
en werkdruk, in de arbeidssituatie die stress teweegbrengen.'
Als werkgever ben je dus verplicht beleid te voeren
teneinde grensoverschrijdend gedrag te voorkomen
of in ieder geval te beperken.
WANNEER BEN JE WERKGEVER?

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is
de werkgever de partij die aanwijzingen geeft voor het
uitvoeren van activiteiten (dat wordt gezag genoemd)
en dat geldt ook als er geen vergoeding tegenover staat
zoals bij vrijwilligerswerk. In de Arbowet wordt het begrip
werkgever gebruikt, maar dit begrip heeft een ruimer
bereik dan je wellicht op het eerste moment denkt.

Van belang is het nog wel te benoemen dat het
hiervoor genoemde gezag niet (per definitie) gelijk
valt met het begrip gezagsverhouding in het kader
van een arbeidsovereenkomst. Dat zou namelijk
betekenen dat elke opdrachtnemer feitelijk op basis
van een arbeidsovereenkomst actief zou zijn en
dat is natuurlijk niet het geval. Het kwalificeren van
samenwerkingsverhoudingen en het bepalen of sprake
is van een arbeidsovereenkomst betreft best een lastige
kwalificatievraag. De Wet deregulering arbeidsrelaties,
maar ook de uitspraken in de Deliveroo en Uberzaken maken dat wel duidelijk. Dit werd mij verteld
door mr. R. Muurlink, advocaat bij Knuwer advocaten,
gespecialiseerd in het arbeidsrecht en lid van de
Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen
van Stichting DOKh.
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SAMENVATTING

Op grond van artikel 7: 658 lid 1 dient een werkgever
zorg te dragen voor een veilige werkomgeving van zijn
werknemers en de benodigde maatregelen te nemen
om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt.
Deze bescherming strekt zich ook uit tot psychische
schade ontstaan binnen de werkomgeving bij bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag van de ene
collega jegens de ander.

go
go
go

Art. 7:658 lid 4 BW bepaalt dat degene die in de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat
verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, overeenkomstig art. 7:658 lid 1 t/
m3 BW aansprakelijk is. Deze bepaling is ingevoerd
omdat het regelmatig voorkomt dat arbeid niet
krachtens een arbeidsovereenkomst in het bedrijf van
de werkgever wordt verricht. Lid 4 is ontstaan met het
idee de werkgeversaansprakelijkheid ook uit te breiden
naar uitzendrelaties. Maar de tekst van de bepaling is
echter ook van toepassing op vele andere verhoudingen,
zoals vrijwilligerswerk, stages, de overeenkomst tot
het verrichten van diensten, aanneming van werk of
opdracht, waarbij de nadruk ligt op het toenemend
aantal zelfstandigen zonder personeel. Doormiddel
van art. 7:658 lid 4 BW wordt ook aan dergelijke
werknemers bescherming geboden.

Hieruit kan je concluderen dat de eigenaar van een
kliniek een zorgplicht heeft t.o.v. de medewerkers die
in dienst zijn maar ook ten opzichte van medewerkers
met wie er een andere werkrelatie is zoals de zzp’ers.

new ways

Weer terug naar de Arbowet. Artikel 5 lid 1 van de
Arbowet bepaalt dat de werkgever in een risicoinventarisatie en evaluatie schriftelijk vastlegt welke
risico’s de arbeid voor de werknemers met zich brengt.
In een plan van aanpak, dat is gebaseerd op deze RI&E,
moeten vervolgens maatregelen worden opgenomen
ter voorkoming van die risico’s, waaronder seksuele
intimidatie (art. 5 lid 3 Arbowet). De werkgever dient
deze acties aantoonbaar uit te voeren en toe te zien op
naleving door de medewerkers van de instructies en
voorschriften, die erop gericht zijn het risico op onder
meer seksuele intimidatie te voorkomen of beperken.

Letybo® brings practitioners a new option to the current aesthetic
market and provides aesthetic professionals and their patients with
a notable efficacy and an excellent safety profile.*,1,2
94.0 % response rate
4 weeks post injection 2,**

Proven consistent efficacy
and a repeated excellent
safety profile even with
multiple injections 1,2

High rates of
patient satisfaction 1
Scan for Reconstitution Instructions

BRONNEN
*Letybo® is indicated for the temporary improvement in the appearance of moderate to severe vertical lines between the eyebrows in adults <75 years old seen at maximum frown (glabellar lines), when the severity of the facial
lines has an important psychological impact. **Response rate was defined as a ≥ 1-point reduction in FWS at maximum frown based on the investigators assessment. References: 1. Letybo® SmPC, March 2022; 2. Mueller DS,
Prinz V, Adelglass J, Cox SE, Gold M, Kaufman-Janette J et al. Efficacy and Safety of LetibotulinumToxinA in the Treatment of Glabellar Lines: A Randomized, Double-blind, Multicenter, Placebo-controlled Phase 3 Study. Aesthet Surg
J. 2022; 42(6): 677- 88.

ADLETVID0822NLa-h (QR: VID2LET0522NL)

Naam van het geneesmiddel: Letybo 50 eenheden poeder voor oplossing voor injectie
Kwalitatieve en kwantitatieve bestanddelen: Eén injectieflacon bevat 50 eenheden botulinetoxine type A geproduceerd door Clostridium botulinum. Farmaceutische vorm: Poeder voor oplossing voor injectie.
Therapeutische indicaties: Letybo is geïndiceerd voor de tijdelijke verbetering van het uiterlijk van matige tot ernstige verticale lijnen tussen de wenkbrauwen bij volwassenen van < 75 jaar oud die te zien zijn bij een maximale
frons (glabellalijnen), wanneer de ernst van de gezichtslijnen een belangrijke psychische impact heeft. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in de SmPC vermelde hulpstof(fen).
Gegeneraliseerde aandoeningen van spieractiviteit (bijv. myasthenia gravis, syndroom van Lambert-Eaton, amyotrofe laterale sclerose). Aanwezigheid van acute infectie of ontsteking op de voorgestelde injectieplaatsen.
Belangrijkste waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Algemeen : De anatomie van spieren en de omliggende vaat- en zenuwstructuren in het glabellagebied, en eventuele wijzigingen in de anatomie als gevolg van
eerdere chirurgische verrichtingen, moeten voorafgaand aan de toediening van Letybo zijn begrepen. Injectie in kwetsbare anatomische structuren moet worden vermeden. Zorgvuldigheid dient in acht te worden genomen
wanneer Letybo wordt gebruikt wanneer de beoogde spier overmatige zwakte of atrofie vertoont. Aan procedure gerelateerde gebeurtenissen : Door de naald veroorzaakte pijn en/of angst hebben geleid tot vasovagale reacties,
waaronder tijdelijke symptomatische hypotensie en syncope na behandeling met andere botulinetoxinen. Reeds bestaande neuromusculaire aandoeningen : Patiënten met niet-herkende neuromusculaire aandoeningen kunnen
een verhoogd risico lopen op klinisch significante systemische effecten, waaronder ernstige dysfagie en respiratoire bedreiging door gebruikelijke doses botulinetoxine type A. Overgevoeligheidsreacties : Zeer zelden kan er
een anafylactische reactie optreden na injectie met botulinetoxine. Epinefrine (adrenaline) of andere anti-anafylactische maatregelen dienen daarom beschikbaar te zijn. Lokale of verdere verspreiding van het toxine effect
: Bijwerkingen die mogelijk verband houden met de verspreiding van toxinen op afstand van de plaats van toediening, zijn zeer zelden gemeld met botulinetoxine (zie SmPC rubriek 4.8). Patiënten die zijn behandeld met
therapeutische doses, kunnen mogelijk last krijgen van overmatige spierzwakte. Problemen met slikken en ademhalen zijn ernstig en kunnen tot de dood leiden. Injectie met Letybo wordt niet aanbevolen bij patiënten met een
voorgeschiedenis van dysfagie en aspiratie. Belangrijkste bijwerkingen: De meeste gemelde bijwerkingen waren licht tot matig ernstig van aard. De meest frequent voorkomende gerelateerde bijwerkingen in de drie centrale
onderzoeken met Letybo bij glabellalijnen waren hoofdpijn (1,7% van de patiënten), pijn op de injectieplaats (0,3% van de patiënten) en ooglidptose, blefarospasme, hoofdongemak en kneuzing (elk 0,2% van de patiënten).
Gelokaliseerde pijn, ontsteking, paresthesie, hypo-esthesie, gevoeligheid, zwelling/oedeem, erytheem, gelokaliseerde infectie, bloeding en/of blauwe plekken zijn in verband gebracht met de injectie. Koorts en griepsyndroom
zijn eveneens gemeld na injecties met botulinetoxine (zie SmPC rubriek 4.4). Farmacotherapeutische groep: spierrelaxantia, overige spierrelaxantia, perifeer werkende middelen. ATC code: M03AX01 Afleverstatus: UR
Registratiehouder: CROMA PHARMA GmbH, Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, Oostenrijk Registratienummer: RVG 126988. Vergoeding: Geen vergoeding Datum SmPC: 29.03.2022

Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid;
Arbowetgeving (Arbowet)
Commentaar op burgerlijk wetboek boek 7,
art 658-arbeidsrecht Sdu
Tekst en Commentaar Arbeidsrecht,
uitgever Wolters Kluwer, artikel 7:658 BW

Op grond van het Burgerlijk Wetboek en op grond van
de Arbowet dient iedere werkgever/eigenaar van een kliniek
voor alle medewerkers werkzaam binnen deze kliniek een
veilige werksfeer te creëren. Deze zorgplicht heeft
de werkgever/eigenaar van de kliniek zowel ten opzichte
van medewerkers in dienst maar ook t.o.v. zzp’ers,
uitzendkrachten en stagiairs.
Hoe binnen de kliniek vorm wordt gegeven aan een veilige
werkomgeving dient schriftelijk te worden vastgelegd.
De kliniek dient maatregelen te treffen ter bevordering
van een veilige werkomgeving en ter voorkoming dan wel
beperking van grensoverschrijdend gedrag.

Stichting DOKh heeft in dit kader een klachtencommissie
ongewenste omgangsvormen opgericht en een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld. U kunt als
maatregel in uw beleid opnemen dat medewerkers binnen
uw kliniek voor kwesties over ongewenste omgangsvormen
terecht kunnen bij de vertrouwenspersoon van Stichting
DOKh en de klachtencommissie.
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor. Zij vangt
de medewerker op met de klacht/melding, geeft advies,
begeleiding en nazorg. Samen met de vertrouwenspersoon
bespreekt de mede-werker hoe het beste gehandeld kan
worden in de gegeven situatie.
Daarnaast bieden wij de klachtencommissie die de kwestie
van beide kanten bekijkt en beoordeeld dus zowel vanuit de
kant van de medewerker die de klacht heeft/melding doet
als de kant van de beklaagde. Deze klachtencommissie bekijkt de klacht objectief en geeft een onafhankelijk oordeel.
In de klachtencommissie zitten leden met kennis van zaken
te weten een:

•
•
•
•

Advocaat met kennis van arbeidsrecht en/of strafrecht
Lid waarheidsvinding
POH-GGZ medewerker
Secretaris

Voor de klinieken die aangesloten zijn bij zowel
de klachtenregeling als de Geschilleninstantie van
Stichting DOKh is deze extra service kosteloos.
Klinieken die niet aangesloten zijn, kunnen deze dienst
betaald afnemen.

Wij vinden het van belang uw kliniek hierin te ontzorgen
zodat het voor u vrij eenvoudig is een zo belangrijk
onderwerp als hoe om te gaan met grensoverschrijdend
gedrag goed te organiseren. Aansluiten bij onze
vertrouwenspersoon en klachtencommissie ongewenste
omgangsvormen lijkt ons voor uw kliniek een goede
maatregel! ●

Voor meer informatie over onze
dienst, kijkt u op onze website:
www.dokh.nl/ongewenst-gedrag/
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VERENIGING
D O O R TATJ A N A WAT E R

Hoe positioneert u HArmonyCa™ ten
opzichte van andere ﬁllers bij het opstellen
van een behandelplan?
HArmonyCa™ is een volumegevende injectable
die tevens zorgt voor een verbetering van de huidarchitectuur.
HArmonyCa™ kan niet geïnjecteerd worden in ﬁjne
lijntjes. Het glabellaire en perioculaire gebied moet
vermeden worden. Ook de lippen en de periorale regio
kunnen niet behandeld worden met HArmonyCa™.
Injecties met hyaluronzuur in bepaalde zones en bij
speciﬁeke indicaties kunnen dus niet vervangen
worden door behandelingen met HArmonyCa™.

Wat is uw ervaring met HArmonyCa™
en wat is de feedback van uw patiënten?
De patiënten waren erg opgetogen bij het kijken in de
spiegel direct na de behandeling. Ook bij de controles
gaven de patiënten aan zeer tevreden te zijn met het
verkregen resultaat. Ze vroegen zelfs allemaal of ze
opnieuw met dit nieuwe product behandeld konden
worden wanneer het tijd zou zijn voor een onderhoudsbehandeling.

COS M ET I S C H A RTS K N M G

Verslag van het NVCG congres
op 2 juli 2022 in het Hilton te Amsterdam
'New Looks and Great Ambitions' was de veelbelovende titel.

Ook bij een later bezoek voor een ander type
behandeling (zoals bijvoorbeeld een spierontspanner)
informeerden ze of het nieuwe product al beschikbaar
was. Dit vond ik toch wel opvallend en betekent dat de
behandeling aan de verwachtingen van de patiënten
had voldaan.

Bijwerkingen moeten worden gemeld aan de lokale autoriteiten en aan het Allergan Aesthetics kantoor (ProductSurveillance_EAME@abbvie.com)

Deze editie van het NVCG-congres kan op meerdere manieren speciaal worden genoemd.

BRONNEN: de gebruiksaanwijzing van HarmonyCa™ en eigen ervaringen.
(1) ALL-HAR-210012. HArmonyCa™ Clinical Evaluation Report 2020
AbbVie BV | NL-HAR-220014 | Juli 2022

Na een lange tijd van digitale bijeenkomsten was er weer een 'real life' ALV met aansluitend een diner,
de dag voor het congres. Hoezeer iedereen hier weer aan toe was, was goed te merken aan
de geweldige sfeer die avond. Het congres zelf stond in het teken van het 'einde van de overgangsregeling voor de profielerkenning cosmetisch arts KNMG' en 'de start van het gloednieuwe
consumentenplatform Cosmedici'.

>
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NVCG CONGRES

De dag

					
begon met de opening van het congres door
de voorzitter van de NVCG drs. Marguerite van Randwijck-Jacobze.
Na het bedanken van de verschillende commissieleden werden samen met Leco van Zadelhoff verschillende stellingen besproken. Hierna was het tijd de nieuwe huisstijl van de NVCG te presenteren:
de rebranding van de NVCG, de uitrol van het marketingplan en natuurlijk de lancering van ons
eigen digitale platform! De blauwe lichtbak voor alle klinieken van cosmetisch artsen KNMG werd getoond.
Een big bang was het zeker, met een luide knal en veel confetti werd het platform
officieel gelanceerd.

Hierna begonnen de diverse onderdelen van het congres. Als eerste bezocht ik het onderdeel
Kaaklijn verstrakking, injectables of opereren? Door drs. Natale Adamo, cosmetisch arts KNMG &
drs. Robert Boonen, cosmetisch arts KNMG. In een helder overzicht werden verschillende behandelopties
besproken om tot een goed behandelresultaat te komen.
Van verschillende injectables, draden, liposuctie/lipolaser tot de chirurgische kaaklijn verstrakking door
middel van de S-lift. Vervolgens werd de S-lift in detail besproken en uitgelegd waarom deze ingreep kan
plaatsvinden in een behandelkamer en tot het domein van de cosmetisch arts KNMG behoort.
Het volgende onderdeel dat ik bezocht was 'Cosmetische chirurgie, de historie' door drs. Robert Boonen,
cosmetisch arts KNMG, 'Cosmetische chirurgie voor de cosmetische arts KNMG, waar staan we nu?'
Door dr. Thanya Tha-In, chirurg en cosmetisch arts KNMG en 'Lipofilling voor het gelaat' door
dr. Jonathan Kadouch, dermatoloog. We kregen een overzicht van de historie van de cosmetische chirurgie
gepresenteerd en hoe het huidige kwaliteitskader cosmetische zorg tot stand is gekomen.
Op dit moment voert 35% van de cosmetisch artsen cosmetische zorg uit. Veel artsen weten niet dat dit
ook mag > mits bekwaam. Dit geldt voor alle beroepsgroepen. Er wordt gewerkt aan een module
cosmetische chirurgie. Tot slot werd een helder overzicht gepresenteerd van de lipofilling behandeling
van het gelaat, van indicaties tot een stapsgewijze uitleg van de procedure.
Het laatste onderdeel ging over het eerdergenoemde kwaliteitskader cosmetische zorg door
drs. Thieu Jaspers. Hier werden achtergronden gegeven over het kwaliteitskader voor de hele sector
en de implementatie hiervan voor cosmetische klinieken. Naast deze bijeenkomsten waren er
natuurlijk nog veel meer sessies die ik niet heb kunnen bijwonen over bijvoorbeeld de combinatie
van injectables en huidtherapie, het belang van een goede anamnese en diverse nieuwe behandelingen.
Al met al een geslaagd congres. Op de volgende vier pagina’s het fotoverslag...
>
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MATERIALS AND METHODS

7 A bstra c ts

Afb A

Juvenus - Polydeoxynucleotide-based injectable
Juvenus is an injectable, elastic, sterile, reabsorbable gel
made with polymerised polydeoxynucleotides (PDRN)
[Mwt 1500 kDa] of natural origin.
ADMINISTRATION

PDRN - Polynucleotide-based
injectable for Biorevitalisation,
Rejuvenation and Restructuring

1

The product should be administered into the deep layers
of the dermis and has to be injected subcutaneously or
intradermally. I would advise using a serial puncture with
needle or fanning technique with cannula or combine
both, depending on the treatment area and thickness
of the tissue.

The skin booster market has continued to grow with patients
seeking a more natural, glowing complexion and smoother
skin on their bodies in areas such as the neck, decolletage,
hands, elbows, the post-partum abdomen and knees.

There are two types of products to choose from,
Juvenus Medium or Juvenus Strong.
Medium can be used in younger skin or thin skin areas.

Door Dr. med. Prof. Syed Haq

Strong is ideal to use in medium-deep wrinkles and
larger areas of the body, such as the neck, back of the
hands, abdomen, thighs and glutes as well as scars.

CONCLUSION

From personal experience Polynucleotide-based injectables
are a safe and effective method for skin rejuvenation. It helps
improve skin hydration, tone and tissue quality on the face
and body without any serious side effects or downtime.
The tri-dimensional mode of action helps fights against free
radicals and stimulates fibroblasts to produce collagen.
REFERENCES
1

Iorizzo M., De Padova M.P., Tosti A. Biorejuvenation: theory and practice.
Clin Dermatol 2008, 26(2), 177-181.

• 	Professor Syed Haq is a Professor of Medicine. He specialises in treating the ageing skin
and immune system. He performs cosmetic procedures such as botulinum toxin, dermal
fillers and PDO/PCL threads.
• 	Since qualifying in 1993, he has authored >100 articles, abstracts and webinars which
have been featured in peer reviewed medical publications and websites globally.
• 	Prof. Haq has studied at Harvard Medical School and Massachusetts General Hospital,
USA. He has overseen several MHRA registered clinical trials in the UK and has been
awarded 2 x US FDA Orphan Drug Designations. He is a multi-award winning clinician/
scientist.
• 	Prof. Haq is the CMO and Founder of BioImmunitas Ltd which is focused on developing
therapeutics for targeting systemic inflammatory disorders by recalibration of the innate
immune system.
• 	Prof. Haq runs his Facial Aesthetics clinic London, Belfast and Dublin, treating 1000s
patients per year
• 	Since 2007 he has advised and acted as International KOL for Merz, Teoxane, Q-med,
Bioform, Ipsen, Croma and Galderma, helping to develop innovative treatment
approaches and education.
•	He has been featured on many cosmetic surgery related articles in the popular press
(Tatler, Daily Mail, Hello Magazine) and television (ITV, KAS2).

Polydeoxyribonucleotide (PDRN) containing gels
can and do address these needs by stimulating the
biorevitalisation and biostimulation processes ultimately
leading to restructuring and rejuvenation.
Biorevitalisation aims to increase the ability of
fibroblasts to synthesise collagen, elastin and hyaluronic
acid by creating an optimal extracellular environment
to do this. Biostimulation is a process of stimulating
the natural mechanisms of tissue reconstruction
and renewal by external factors influencing cellular
metabolism.2
PDRN addresses both the biorevitalisation and
biostimulation processes. They are derived from
germinal wild salmon cells. Spermatozoa from salmon
are the most appropriate cells to provide the highest
purified DNA.4
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From my experience, the best results are observed after
three to four weeks from the end of the series. A course
would involve three treatments with an interval of
approximately three to four weeks apart. Improvement
in texture, skin elasticity, flexibility, thickening, and
regeneration are visible after four weeks.8,16

3

PDRN have been shown to help stimulate tissue repair.
In addition, they have added anti-inflammatory
properties.4 PDRN technology has been used in the
treatment of multiple skin conditions including wounds,
burns and ulcers.18,19

2

Acid-Polynucleotide Complex Dermal Filler. Sci Rep 2020, 10, 5127.
3

Polynucleotide gels are not fillers; they do not volumise
or restore volume. They instead target specific receptors
and post-stimulation PDRNs are completely absorbed,
with a half-life of approximately three hours.

2008, 16, 208-217.
4

Before

Cavallini M., Papagni M. Long chain polynucleotides gel and skin biorevitalization,
J Plastic Dermatol 2007, 3(3), 27-32.

After

6

Hinz B. The role of myofibroblasts in wound healing, Curr Res Transl Med 2016, 64, 171-177.

7

Polito, F., Bitto, A., Galeano, M., Irrera, N., Marini, H. et al. Polydeoxyribonucleotide restores
blood flow in an experimental model of ischemic skin flaps. J Vascular Surg 2012, 55(2), 479–488.

8

Chung K.I., Kim H.K., Kim W.S., Bae T.H. The effects of polydeoxyribonucleotide on the survival of
random pattern skin flaps in rats. Arch Plast Surg 2013, 40(3):181-186.

9

Polynucleotides exist as natural polymers of nucleotides;
compounds that build nucleic acids: DNA, RNA, cofactors
and coenzymes. Their structure when outside the cell
promote an inflammatory reaction. (Afb A)

Bitto A., Galeano M., Squadrito F., Minutoli L., Polito F. et al. Polydeoxyribonucleotide improves
angiogenesis and wound healing in experimental thermal injury. Crit Care Med 2008 , 36, 1594–1602.

10 Park K.Y., Seok J., Rho N.K., Kim B.J., Kim M.N. Long-chain polynucleotide filler for skin rejuvenation:

efficacy and complications in five patients. Dermatol Ther 2016,29(1),37-40.
11

Amorosa A., Di Pasquale B., Clemencia O. Cutaneous biorestructuration with polynucleotide-based
intradermal gel: clinical experience and pilot study; AAAM 2020, 2,24-28.

12 Cillard J., Cillard P., Ranson M. Prooxidant effect of alpha-tocopherol on essential fatty acids

The hydrophilic and polyanionic structure enables PDRN
to bind water and moisturise whist their aromatic compounds separately serve as free radical scavengers.
The extensive moisturising and the anti-oxidative activity
contribute to the creation of an optimal physiological
environment, for the stimulation of the metabolic activity
of fibroblasts. The free nucleotides outside the cell
additionally bind to and stimulate receptors on the
cell surface of fibroblasts:

Squadrito F., Bitto A., Irrera N., Pizzino G., Pallio G. et al. Pharmacological Activity and Clinical Use
of PDRN, Front. Pharmacol, 2017 ront Pharmacol. 2017;8:224. doi: 10.3389/fphar.2017.00224

Results Courtesy of Prof Syed Haq

FACE

Galeano M., Bitto A., Altavilla D., Minutoli L., Polito F. et al. Polydeoxyribonucleotide stimulates
angiogenesis and wound healing in the genetically diabetic mouse. Wound Repair Regen.

5

WHAT ARE POLYDEOXYRIBONUCLEOTIDES?

Kim, J.H., Kwon, T., Lee, S.E. et al. Comparative Evaluation of the Effectiveness of Novel Hyaluronic

in aqueous media, Ann Nutr Aliment 1980;34(3),579-91.
13 Ye J.L., Hak T.K., You J.L., Seung H.P., Young S.

M. et al. Comparison of the effects of polynucleotide and hyaluronic acid fillers on periocular

Mid face – Two Sessions x 2ml juvenus medium
per side with fanning technique and cannula

rejuvenation: a randomized, double-blind, split-face trial, J Dermatol Treatment 2020, 2020 Apr 6:1-7.
14 Jeong G.J., Ahn G.R., Park S.J., Hong J.Y., Kim B.J. A randomized, patient/evaluator-blinded,

split-face study to compare the efficacy and safety of polycaprolactone and polynucleotide fillers in
the correction of crow’s feet: The latest biostimulatory dermal filler for crow’s feet. J Cosmet Dermatol.

BODY

Before

After

2020 Jul;19(7):1593-1599. doi: 10.1111/jocd.13199. Epub 2019 Nov 4. PMID: 31680395.
15 King M. Management of Necrosis, J Clin Aesthet Dermatol 2018,11(7):53–57.
16 King M. The Use of Hyaluronidase in Aesthetic. J Clin Aesthet Dermatol 2018,11(6):61-68.
17 Zegarska B., Ambroziak M., Ornatowska M., Barańska-Rybak W., Management of complications

associated with the use of hyaluronic acid fillers. Recommendations of the Aesthetic Dermatology

•
•	

Section of the Polish Dermatological Society, Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2020, 107, 15–31 DOI:

CD39 activates proliferation and maturation
CD40 is responsible for the production of
pro-inflammatory cytokines (TRAF pathway) myofibroblast differentiation
Adenosine receptor activation A2a –
anti-inflammatory

https://doi.org/10.5114/dr.2020.93968 Dermatol
18 A.Surowiecka, The step-up approach in rejuvenation of the midface: a combination of minimally

invasive procedures, Functional Medicine and Medical Aesthethics, 2021
19 A.Surowiecka,w. Barańska-Rybak, Polinucleotides, Polinucleotides, Functional Medicine

•	

and Medical Aesthethics, 2021

Two sessions x 4ml juvenus strong injections
combined with PDO threads
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Maatwerk in individuele
schoonheidswensen met Belotero®
Dr. Raj Acquilla is een expert in de medische esthetiek,
met een focus op gezichtscontouren, niet-chirurgische
faceliften en dermatologische chirurgie. Hij heeft een
aantal privéklinieken en vele jaren ervaring in het
helpen van mensen bij het bereiken van hun persoonlijke schoonheidsbeeld. Dr. Acquilla is bovendien een
Merz Global Key Opinion Leader en een veel gevraagde
spreker. Zo gaf hij onlangs een workshop tijdens het
NVCG congress, waar we hem na afloop spraken.

2

Tijdens deze workshop gaf Dr. Acquilla een toelichting
op het gebruik van de verschillende Belotero® producten.
Belotero® is een monofasische polydensified gel op
basis van de gepatenteerde CPM® - technologie (zie
afbeelding). Deze technologie resulteert in hyaluronzuurfillers die zorgen voor een homogene integratie in het
weefsel en een ideale balans tussen de rheologische
eigenschappen zoals cohesiviteit, elasticiteit en
plasticiteit.
Belotero® Volume is ontwikkeld voor het shapen,
projecteren en volume geven van bijvoorbeeld
jukbeenderen, slapen en de kin.
Belotero® Intense geeft definitie aan contouren,
een liftend effect en vulling aan het lippenrood.
Wat volgens Dr. Acquilla bijzonder is aan de Belotero®
productlijn: afhankelijk van de wensen van de patiënt
kunnen de producten elkaar aanvullen.

•	
•	

ESTHETISCHE GEZICHTSANALYSE

Dr. Acquilla’s kijk op individuele schoonheid is de rode
draad tijdens zijn inleiding. Zo zegt hij: “Gebruik nooit
het woord ‘perfect’. Zeg liever ‘optimaal’.”
Tijdens de gezichtsanalyse van de patiënte vraagt hij
haar naar het cijfer dat zij haar gezicht geeft. Volgens
haar is dat een 6. Volgens de esthetische waarde een 8.4.
Hij deelt zijn formule: “Ik ga uit van een 10. En voor elk
punt waarop ik ga injecteren, haal ik daar een tiende
punt vanaf. Ik kom tot 16 punten. Dus 10-1,6=8.4.”

40

Cg M AGAZ I N E

S E PT E M B E R 2 0 2 2

Aan het einde van zijn demonstratie toont hij het
indrukwekkende resultaat aan zijn publiek: contouren
met veel meer definitie, een huid met minder diepteverschillen, verzachte rimpels en minder plooiing bij
fronsen of samentrekken van delen van het gezicht.
Of zoals hij het zelf noemt: “Een gezicht dat veel
meer kalmte en rust uitstraalt.”
OVER ZIJN RELATIE MET MERZ

Door Merz Aesthetics Benelux BV

COMPLEMENTAIRE INZET BELOTERO®-FILLERS

INDRUKWEKKEND RESULTAAT

Dr. Acquila bespreekt een aantal aandachtspunten,
zoals regio’s in het gelaat waar injectie vermeden
moet worden. Hij demonstreert manieren om met het
‘kneden’ van de geïnjecteerde Belotero® Volume toch de
gewenste resultaten te bereiken in die probleemzones.
Hij legt ook uit waarom hij liever injectienaalden dan
canules gebruikt. “Het gaat om accuratesse, om precisie.
Belotero® producten hebben een hoge impact, die
wil je zo precies mogelijk injecteren om er het maximale
uit te halen.”

Dr. Raj Acquilla koos zeer bewust voor Merz:
“Het is een klein bedrijf met zeer hoge standaarden.
Ze zijn echt toegewijd aan compromisloze kwaliteit
op basis van wetenschap.” Als voorbeeld noemt
hij het door Merz ontwikkelde hyaluronzuur
in de Belotero® productlijn.
“De kans op vertraagde ontstekingsreacties is 0%. Onder andere vanwege
dat veiligheidsprofiel ben ik overgestapt
op Merz en op Belotero®. Het is nu
een vaste waarde in mijn klinieken.
Door Covid en de vaccinaties, zie je
dat mensen kritischer worden over
bijwerkingen. Met dit product lever je
precies waar de markt om vraagt.
Het is echt een gamechanger.”

MY ATTITUDE

Hij staat helemaal achter de recent gelanceerde
#MyAttitude campagne. “Iedere patiënt heeft zijn
eigen beeld van schoonheid. De een wil een bescheiden
resultaat, de ander heeft meer uitgesproken wensen.
De productlijn van bijvoorbeeld Belotero® sluit daar
perfect op aan. Daarmee kun je elk gewenst resultaat
bereiken en de patiënt echt maatwerk bieden.“

GUNSHOT-TECHNIEK

Bij de eerste injectie demonstreert hij zijn ‘gunshot'techniek. Daarbij zoekt hij het diepste punt in de buurt
van het te behandelen gebied, in dit geval rond de
temporale fusielijn. Daarin injecteert hij in een rechte
hoek op het bot. Na elke injectie wisselt hij van naald.
“Dat is erg belangrijk voor hygiëne, veiligheid en het
comfort van de patiënt. Als je het bot hebt geraakt,
kan de naald toch een beetje buigen of minder scherp
worden.”
Steeds injecteert hij minimale hoeveelheden Belotero®
Volume en drukt op/ masseert het product tot het
gewenste effect bereikt is. Al vanaf de eerste injecties
zien we verbeteringen in de vormen en uitstraling van
de behandelde gebieden.
Voor de verfijning van de contouren in verschillende
delen van het gezicht, gebruikt Dr. Acquilla Beletoro®
Intense. Met meerdere kleine injecties langs de lijnen
van het gebied, creëert hij een buffer tussen periost
en spier. Daarmee minimaliseert hij de invloed
van de spier op dat gebied.
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Wat is SEFFILLER ?

SEFFILLER® IS GEEN LIPOSUCTIE/
LIPOFILLING, OOK GEEN PRP

SEFFILLER® (S.E.F.F.I. = Superficial Enhanced

Wat is het verschil?

Fluid Fat Injection) (Seffiline, QSkin)

Bij liposuctie en lipofilling is de behandeling gericht op
volumevergroting. Het vetweefsel wordt met behulp van
een grote canule en een afzuigsysteem uit het viscerale,
diepliggende vetweefsel geoogst met risico’s op
bloedingen. Deze procedure moet in een operatiekamer
worden uitgevoerd. Het geoogste vetweefsel moet
worden gecentrifugeerd voordat het geïnjecteerd kan
worden. SEFFILLER® is ook geen Platelet Rich Plasma.
PRP wordt gecentrifugeerd uit bloed en bevat wel
groeifactoren maar geen Stromale Vasculaire Fractie
(SVF) en geen mesenchymale stamcellen (ADSC's).
SEFFILLER® is een medisch-cosmetische procedure
waarmee je oppervlakkig vetweefsel transplanteert
dat zeer rijk is aan SVF en ADSC's. Daarom wordt het
ook wel Autologe Regeneratieve Therapie genoemd,
een therapie die makkelijk en veilig uitvoerbaar is en
bovendien zeer effectief.

®

SEFFILLER® is een gepatenteerd systeem
om ‘Autologe Regeneratieve Therapie’ (ART)
toe te passen voor ‘full face rejuvenation’.

3

Door Drs. S.J. Beekmans, plastisch-esthetisch chirurg

Esser Clinics en Bergman Clinics

EEN INJECTABLE VAN EIGEN VETCELLEN

Het is uitgebreid wetenschappelijk bewezen dat
oppervlakkige vetcellen mesenchymale stamcellen
(ADSC's) en Stromale Vasculaire Fractie (SVF) bevat.
Bij een SEFFILLER®-behandeling wordt eerst oppervlakkig vetweefsel weggenomen uit bijvoorbeeld heup
of buik. Met behulp van een speciaal device met een
kleine canule en een geleider die voorkomt dat je dieper
dan 15 mm de huid ingaat, wordt weefsel ‘geoogst’.

Dit vetweefsel wordt vervolgens overgebracht naar
een injectiespuit en per canule direct geïnjecteerd in
het gezicht (of andere plaatsen van het lichaam) om de
natuurlijke regeneratie van het weefsel te bevorderen.
De behandeling wordt onder plaatselijke verdoving in een
cosmetische kliniek uitgevoerd, duurt minder dan 1 uur en
is niet pijnlijk. Ook is er geen downtime te verwachten.

SEFFILLER® is ontworpen voor artsen die
regeneratieve behandelingen willen uitvoeren. Het
SEFFILLER®-device is uniek, veilig, revolutionair,
gepatenteerd en CE-gecertificeerd. (Afb A)

Afb A

RESULTATEN

Er wordt gemiddeld 8 ml vetweefsel geïnjecteerd in één
SEFFILLER®-behandeling. Direct na de SEFFILLER®-procedure
is er uiteraard volumevergroting waarneembaar, maar het
merendeel van het getransplanteerde vet breekt in 2-3 dagen
af. Er is onmiddellijk huidverbetering zichtbaar en deze is na 4
weken optimaal vanwege de aanmaak van collageen en elastine.
De huid blijft zich tot maanden na de SEFFILLER®-behandeling
verder verbeteren. Bij sommige mensen zijn meerdere behandelingen nodig om het anti-agingproces nog sterker af te
remmen en de huid te verjongen. (Afb B)
SEFFILLER® KAN WORDEN GECOMBINEERD MET
ANDERE BEHANDELINGEN

Wanneer SEFFILLER® gecombineerd wordt met volumefillers
blijft het volume langdurig behouden, zelfs wanneer de volumefiller afbreekt. Ook skinboosters, peelings, microneedling
en draadliftbehandelingen lenen zich uitstekend voor
combinatiebehandeling.

SEFFILLER®-TRAINING

Wil je als cosmetisch arts je niveau verhogen en behalve
met injectiebehandelingen ook chirurgisch gaan werken,
en geloof je in regeneratieve therapie? Schrijf je dan in voor
een SEFFILLER®-training. Dr. Sander Beekmans (Plastisch
Esthetisch Chirurg) is officieel SEFFILLER®-trainer voor
Nederland en geeft SEFFILLER®- trainingen in zijn kliniek in
Gouda (Esser Clinics). De eerstvolgende trainingsdata zijn
6 september, 11 oktober en 2 november 2022.
Meer informatie en inschrijving via hello@qskin.nl of
kijk op www.qskin.nl/seffiller.

Afb B
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Het belang van
een goede anamnese!

Het jojo-effect ...
Waarom is langdurig afvallen
toch zo lastig?

Een succesvolle behandeling wordt niet alleen bepaald
door de deskundigheid en vaardigheid van de behandelaar.
Door een persoonsgerichte aanpak kunt u het risico op problemen
en complicaties beperken. Daar is een uitgebreide anamnese
het juiste instrument voor. Doel daarbij is een gelijkwaardig
gesprek tussen zorgverlener en cliënt waarbij beiden de
juiste vragen/informatie aanleveren en samen tot
een behandelplan komen.

TIMING

Via de anamnese kunt u de cliënt goed informeren
over de ingreep, instructies, herstel en nazorg, wat
de cliënt meer vertrouwen in de procedure zal geven.
Voor de cliënt is het belangrijk dat die ook nog eens de
gegeven informatie op schrift kan nalezen. Dit kunt u
doen d.m.v. een specifieke folder dan wel te zorgen
dat alle benodigde informatie helder op de website
staat, inclusief de mogelijke complicaties.

Tot slot spelen ook logistieke zaken een rol voor een
goede afloop van een cosmetische behandeling. Het
is bijvoorbeeld belangrijk voor u om te weten of cliënt
alleen woont en zo nodig hulp heeft bij verzorging en
herstel. De cliënt heeft informatie nodig over in welke
mate en wanneer werk, sport en autorijden mogelijk zijn
en hoe en wanneer de cliënt contact op moet nemen
bij aanhoudende klachten. Een in aanvang goed
uitgevoerde behandeling kan door verstoring in de
herstelperiode toch nog mislukken.

AFSTEMMING BEHANDELING

KWALITEITSKADER

Naar aanleiding van uw vragen en de aangeleverde
informatie vanuit de cliënt is het voor u mogelijk een
inschatting te maken van mogelijke risico’s van een behandeling. Dit betekent dat u uw behandeling zo nodig
kan aanpassen of afzien van een behandeling dan wel
een alternatief voorstellen. Denk hierbij aan een cliënt die
vaker flauwvalt na een prik, bekend is met een allergie,
onderhoudsmedicatie gebruikt of de ernst van een
chronische ziekte waar cliënt aan lijdt.

Het uitvoeren van een goede anamnese en het
vooraf goed voorlichten van de cliënt over de
behandelprocedure, mogelijke complicaties, de
beperkingen van de behandeling, de nazorg zijn als
verplichtingen opgenomen in het kwaliteitskader
van de NVCG. Verplichtingen die weer voortvloeien
uit wet- en regelgeving zoals de WGBO.

VERTROUWEN

Body dysmorphic disorder is een bijzondere aandoening
in uw cliënten populatie. Juist bij deze groep zal een
cosmetische behandeling de klachten van de cliënt
niet verhelpen. Door de juiste vragen te stellen zal uw
pluis-niet-pluis-gevoel getriggerd worden dat de cliënt
mogelijk BDD heeft en dat dus niet een cosmetische maar
juist een psychologische behandeling is aangewezen.

Besproken informatie en toestemming van de cliënt
voor de behandeling worden vastgelegd in het
medisch dossier. De informatieverstrekker gaat na
of de cliënt de informatie heeft begrepen. We noemen
dit 'informed consent'. Door voorafgaande aan de
behan-deling de tijd te nemen voor een goede anamnese
en het geven van voldoende mondelinge en schriftelijke
voorlichting vergroot u de kans dat uw cliënt tevreden
de kliniek verlaat!

En mocht er ondanks al uw inspanningen toch iets
niet goed zijn gegaan… wees dan goed voorbereid en
volg de ABCDE en AED-BLS training van Stichting DOKh.
Scan de qr code voor de data van deze geaccrediteerde nascholingen.
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Door Hetty Cox, huisarts en werkzaam voor Stichting DOKh

Een herkenbaar patroon bij mensen met overgewicht die proberen af te
vallen. Middels een streng dieet vliegen de kilo’s er in de eerste weken vanaf.
Mensen zijn gemotiveerd en krijgen goede respons uit hun omgeving.
Maar na verloop van tijd komen veel mensen toch weer aan tot hun oude
gewicht of zelfs iets hoger; het bekende jojo-effect. “Gebrek aan
wilskracht en discipline om het dieet vol te houden” klinkt het dan vaak.
Maar is dit wel zo? Het antwoord is nee, in de meeste gevallen niet.

Door Novo Nordisk BV

WAT GEBEURT ER IN HET LICHAAM WANNEER
MENSEN JOJO’EN?

Als reactie op gewichtsverlies vinden verstoringen in de
energie en eetlustregulatie plaats die gewichtstoename
bevorderen. Hongerhormonen afkomstig uit de maag
(ghreline) en verzadigingshormonen afkomstig uit de
darmen (GLP-1, PYY, CCK), het vetweefsel (leptine) en
de alvleesklier (insuline, amyline) reguleren via
de hypothalamus het hongeren verzadigingsgevoel en
het energieverbruik.
Als reactie op gewichtsverlies door een caloriearm
dieet treden direct compensatiemechanismen
in werking.
DE ROL VAN HET
LICHAAMSEIGEN HORMOON GLP-1

Een van de verzadigingshormonen is Glucagon-Like
Peptide-1 (GLP-1). GLP-1 is een hormoon dat vrijkomt
uit de darmen, als reactie op voedselinname. Via de
hypothalamus stimuleert GLP-1 verzadiging. Daarnaast
geeft GLP-1 een lichte vertraging van de maaglediging
wat bijdraagt aan een verminderd hongergevoel.6,7

WAT BETEKENT DIT VOOR MENSEN
DIE WILLEN AFVALLEN?

Mensen met (ernstig) overgewicht hebben vaak een
lagere GLP-1 concentratie in het lichaam dan mensen met
een gezond gewicht.7,8 Daarbovenop zal de concentratie
GLP-1 nog extra dalen als gevolg van het mechanismen
na gewichtsverlies.2
Evolutionaire gezien denkt het lichaam namelijk dat er
dan sprake is van voedselschaarste en zal er alles
aan doen om weer in gewicht bij te komen.

Door dit compensatiemechanisme neemt de eetlust
toe en het energieverbruik daalt: de hongerhormonen
stijgen, de verzadigingshormonen nemen af en het
rustmetabolisme gaat in spaarstand.1-5
Dit verklaart voor een groot deel waarom het voor
veel mensen lastig is na een dieet het gewichtsverlies
te behouden en waarom mensen vaak weer aankomen
tot hun oude gewicht (afb 1).

Afb 1 | Compensatiemechanismen als reactie op gewichtsverlies
bevorderen gewichtstoename

Het toedienen van het hormoon GLP-1 lijkt daarmee een
interessante therapie voor mensen met (ernstig) overgewicht, als toevoeging op een gezonde leefstijl. Want
inderdaad, studies laten zien dat wanneer GLP-1 als
aanvulling op een gezondere leefstijl wordt toegediend
bij mensen met (ernstig) overgewicht, zij minder honger
en meer verzadiging ervaren waardoor de energieinname daalt en het lichaamsgewicht afneemt.9,10
Wilt u meer weten over de behandeling van
(ernstig) overgewicht? Kijk op www.novonordisk.nl
Referenties:
1. Cummings DE et al. N Engl J Med. 2002;346(21):1623-1630. 2. Sumithran
P et al. N Engl J Med. 2011;365(17):1597-1604. 3. Fothergill E et al.
Obesity (Silver Spring). 2016;24(8):1612-1619. 4. Leibel RL et al. N Engl J Med.
1995;332(10):621-628. 5. Melby CL et al. Nutrients. 2017;9(5):468.
6. Holst JJ. Int J Obes (Lond). 2013;37(9):1161-1168. 7. Muller et al,
Mol Metabolism 2019;30:72-130. 8. Lean MEJ, Malkova D. International
Journal of Obesity 2016;(40):622-632. 9. Van Can J et al. Int J Obes.
2014;38(6):784-93. 10. Pi-Sunyer X et al. N Engl J Med. 2015;373(1):11-22
NL22OB00130
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Kaaklijn verstrakking,
injectables of opereren?
Voor iedere cosmetisch arts is het belangrijk om in een
adviesgesprek met een cliënt de scheidslijn te bepalen
tussen niet-invasieve en invasieve behandelingen. Dit is
niet altijd even makkelijk, zeker niet in de lower face area
waar de effecten van huidveroudering en -verslapping duidelijk
zichtbaar zijn. Tijdens het NVCG-congres New Looks and Great Ambitions
is er dieper in gegaan op de vraag: wanneer kies je voor injectables of
een operatieve ingreep rondom de kin en kaaklijn.

6

Door Drs. N. Adamo (r.) en drs. Robert Boonen (l.)

Cosmetisch artsen KNMG
LIPOSUCTIE & LIPOLASER
DE OORZAAK

Naarmate we ouder worden maakt het lichaam
minder collageen en elastine aan waardoor de huid
volume verliest en verslapt. Wanneer dit het geval
is rond de kaaklijn, kan de uitstraling behoorlijk
veranderen. Cliënten melden dat ze zich storen
aan vetophopingen onder de kin, hamsterwangen,
een minder strakke kaaklijn en huidverslapping.
BEHANDELOPTIES

Behandelopties in de lower face area zijn er in
vele vormen en maten, de één effectiever dan
de ander. Ook de prijs en downtime kunnen hierbij
een rol spelen. Om een goede behandeloptie te
kunnen adviseren is het belangrijk dat de cliënt
en de mate van huidveroudering eerst goed in
kaart worden gebracht. De juiste kennis van alle
therapeutische opties maakt de kwaliteit van het
consult optimaal. Een opsomming van verschillende behandelmogelijkheden:

• HIFU/laser/cryo/bindweefselmassage
•	Voeding
en Botox
•	Fillers
Kybella vetoplossende injecties
•	Belkyra/
Draden (o.a. PDO)
•	Lipolaser
•	Liposuctie
•	Lipofilling
•	Chirurgie (S-Lift, MACS-lift, minifacelift
•	of deepplane facelift)
/ kaakoperatie
•	Kinprothese
•	Combinaties bovenstaande behandelingen
In dit artikel wordt er dieper in gegaan op
de behandeling met liposuctie en lipolaser.
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Een behandeling met de lipolaser dient twee doelen:
het verwijderen van lokale vetophopingen en het verstrakken van de huid door middel van het onderhuids
toedienen van warmte. De lipolaser gebruikt laserlicht om
onderhuidse vetcellen weg te smelten. Om de verslapping
aan te pakken, wekt de laser onderhuids warmte op
wat de aanmaak van collageen en elastine stimuleert.
In veel gevallen is alleen lipolaser niet voldoende om
een vetophoping op te lossen. Liposuctie biedt dan
de oplossing.

Na desinfectie en steriel afdekken worden op
de plaats van de verdoving kleine incisies (3-4
mm) gemaakt. Met een dunne canule wordt de
verdovende vloeistof ingebracht. Deze moet
20-30 minuten inwerken. De vetcellen worden dan
weggezogen. Dit kan handmatig of met apparatuur.
Net voor of net na de liposuctie kan de lipolaser
worden toegepast. Wanneer alleen de lipolaser
toegepast wordt zonder liposuctie is het belangrijk
dat er meer Joule afgegeven wordt. Bij beide
technieken moet er voorzichtigheid geboden
worden bij het passeren van het strottenhoofd
en vaatstructuren.
Na de ingreep wordt een drukverband geadviseerd,
3-7 dagen continue en daarna 2 weken lang de helft
van de dag. Na een week is het belangrijk te starten
met lymfedrainage en wat later met bindweefselmassage. Geef de cliënt ook uitleg over het nalekken
van wondvocht. 24/7 spoedzorg bieden is hierbij
essentieel.
De downtime is relatief gering. Pijn, blauwheid en
zwelling zijn normaal. Na 4-6 maanden vindt er
een nacontrole plaats.
Wanneer de kaaklijn teveel verslapt is en rond
het 45e levensjaar de hamsterwangen zich gaan
ontwikkelen kan een s-lift geïndiceerd zijn.

Deze techniek bestaat uit een S-vormige excisie
van de huid voor de tragus, in de mid-face met een
gemodificeerde SMAS-plicatie. Vanwege de stapsgewijze
en systematische aanpak is dit een operatieve ingreep
welke door een beginnend snijdende cosmetisch arts
goed geleerd kan worden. Wij verwijzen naar het artikel
in het NVCG magazine van september 2020, blz 16-19,
waar dit uitgebreid beschreven staat.
DE VOORDELEN VAN DEZE S-LIFT

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

Wanneer behandelen met injectables niet voldoende
resultaat geeft is een procedure met lipolaser, al dan
niet gecombineerd met liposuctie, een goede optie met
een groots resultaat. In sommige gevallen zal dit niet
voldoende resultaat geven en moet de arts samen met
de cliënt overwegen om een S-lift, MACS-lift of zelfs
een deepplane facelift uit te laten voeren.

Het resultaat van een liposuctie is niet permanent maar
wel van lange duur. Eenmaal verwijderde vetcellen
worden niet opnieuw aangemaakt. Omdat er tijdens de
ingreep kleine tunneltjes onder de huid gemaakt worden,
die samentrekken waarna de huid de onderliggende
spierlaag verbindt, kan de verslapte huid ook opnieuw
verstevigen. Dit kan nog verder gestimuleerd worden
door het toepassen van lipolaser. Bij latere gewichtstoename of -afname zal de onderkin niet ineens weer
zichtbaar zijn doordat weggenomen vetcellen niet
meer kunnen terug keren. Wel kunnen overgebleven
vetcellen zich meer opblazen. Een gezonde levensstijl
blijft dus een pré.

Laterale anatomie van het gezicht

DE PROCEDURE

Voor de ingreep tekent de cliënt een informed consent.
Het is belangrijk om de bloeddruk en het gewicht te
controleren om de hoeveelheid en reconstitutie van de
tumescente verdovingsvloeistof te kunnen berekenen.
Desgewenst mag de client wat rustgevende medicatie
voor de ingreep. Preventief voorschrijven van antibiotica blijft discutabel.
Voor de ingreep wordt het te behandelen gebied gemarkeerd en wordt het door middel van een foto gedocumenteerd. Daarna worden de hartslag, bloeddruk en
zuurstofgehalte nogmaals gecontroleerd.
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Historie van de
cosmetische chirurgie
in Nederland
Tijdens het NVCG-congres New Looks and Great Ambitions
hebben wij de historie van de cosmetische chirurgie,
zoals die zich in Nederland ontwikkeld heeft, toegelicht.

7

Door Drs. Robert Boonen, cosmetisch arts KNMG

APARTE SPECIALITEIT

COSMETISCH ARTS(EN) KNMG

Cosmetische geneeskunde en chirurgie is gericht
op de behandeling van de gezonde mens die een
verfraaiing van zijn/haar uiterlijk wil bewerkstelligen.
Wij verwijzen in dit geval naar het convenant van Tokio
waarbij toonaangevende internationale cosmetisch
artsen & chirurgen in 2000 verklaard hebben dat
cosmetische chirurgie een aparte specialiteit is
binnen de gezondheidszorg ( zie bijlage afbeelding).
Cosmetische geneeskunde is altijd onverzekerde zorg,
zoals bijvoorbeeld aangezichtschirurgie, Blefaroplastiek,
Face-lift, dermatologie, Laser chirurgie, dermabrasie,
haartransplantatie, flebologie, botox/fillers,
Liposuctie/lipofilling, beenlift, abdominoplastiek,
mammareductie, dermatologische excisie..etc..etc.

Onder toezicht van het Zorginstituut Nederland heeft
dit uiteindelijk geleid tot het Nederlands Kwaliteitskader
Cosmetische Geneeskunde, waar sinds 2019, elke arts
die cosmetische geneeskunde en chirurgie bedrijft aan
moet voldoen. Voorts werd met subsidie van de overheid
het SOCG opgericht, waar de huidige jonge dokters
opgeleid worden tot cosmetisch arts KNMG.

EUROPESE STANDAARD

Tot de eeuw wisseling was cosmetische chirurgie
'niet sjiek' en werd dus niet of nauwelijks gedaan.
Pas in het begin van deze eeuw kregen artsen
en chirurgen interesse voor deze markt.
Om deze markt te reguleren heeft de CEN in 2010
het initiatief genomen een europese standaard
cosmetische chirurgie te ontwikkelen, waar wij als
cosmetisch artsen, destijds georganiseerd in de
Nederlandse vereniging voor cosmetische chirurgie
NVVCC en de NVCG, vanaf het begin af aan bij
betrokken waren. Om consensus te bereiken bij alle
wetenschappelijke verenigingen in Nederland werd
de NSEG opgericht, de Nederlandse Stichting
voor Esthetische Geneeskunde.
De CEN Europese standaard cosmetische chirurgie
heeft het in Nederland uiteindelijk niet gehaald.

Veel leden van onze vereniging hebben hier een
bijdrage aan geleverd zoals Helga van de Elzen,
Tom Decates, Leonie Schelke, Jani van Loghem,
Pascale Duijsters, Claudia van der Lugt, Sindy Plinsinga,
Thanya Tha In, Natale Adamo, Robert Boonen en
Annemarie van Rosmalen onder aanvoering van onze
toenmalige voorzitter Catharina Meijer. Daarbij werden wij bijgestaan door bestuurder Thieu Jaspers.
Wij hebben hiermee een bijzondere prestatie geleverd,
waarmee Nederland internationaal trendsetter is, omdat
wij het enige land in Europa zijn waar artsen opgeleid
worden tot gecertificeerd cosmetisch arts.
Dankzij de inspanningen
van deze leden hebben
de huidige jonge dokters
een zonnige toekomst
binnen de cosmetische
geneeskunde. ●

Convenant van Tokio
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SOCG NIEUWS
D O O R B I A N C A VA N D I J K

FAC I L I TY M A N AG E R S O CG

Terugblik & vooruitblik
Op 18 juni jl. opende het NBC Congrescentrum te Nieuwegein, haar deuren voor de 'KNMG Carrièrebeurs'.
Dit tweejaarlijkse event inspireert artsen van de toekomst bij hun keuze in een vervolgopleiding.
Bijna alle specialismes waren vertegenwoordigd en vol trots kan ik zeggen, wij waren erbij!

Terugblik
Met veel plezier kijk ik terug op het organiseren van
deze mooie dag. Wat een teamwork, mede dankzij de
enorme inzet van onze collega’s, zowel voor als achter
de schermen, wisten we in een relatief korte tijd een
mooie invulling aan het programma te geven.
BEELDVORMING

Een mooi programma met als thema; Creatief Verrassend. Onze insteek hierbij was niet te veel zenden; als
in verkopen, maar juist te ontvangen; ter bevordering
van onze kwaliteitscyclus. Door te luisteren naar behoeften, drijfveren, wensen en verwachtingen van
deelnemende geneeskundestudenten en basisartsen.
Op deze manier zijn we beter in staat een beeld te
vormen van wat er zoal speelt binnen de markt van
de ‘potentiële AIOSSEN’.
Tijdens de drukbezochte interactieve ‘duo’-workshops
vertelde Dr. Tom Decates, hoofd opleidingsinstituut,
de deelnemers ‘alles over onze profielopleiding tot
Cosmetisch arts KNMG’. Aan de hand van een interactieve survey gaven de deelnemers hun input op
diverse stellingen en open vragen.

Wanneer iemand een vraag had mocht men deze stellen
wanneer de ‘catchbox’ was gevangen. Dit zorgde voor
een leuke ontspannen vibe.
In het tweede gedeelte van de workshops gaf drs. Ludy
Holst, eigenaar en opleider bij de van Lennep Kliniek
de deelnemers een ‘kijkje in de keuken van een cosmetisch arts KNMG’. Door deze ‘duo’-presentatie ontstond
er op natuurlijke wijze een mooie vertaling van zowel de
competentieontwikkeling op de werkplek, de cursorische
onderwijsvorm als de gehele organisatie van de profielopleiding tot cosmetisch arts KNMG.
INSPIRATOREN

In de drukbezochte SOCG-stand werd er ondertussen
ook hard gewerkt aan het hogere doel. Onze collega’s
drs. Marguerite van Randwijck, drs. Leanne Wong en
drs. Jeannette Hessels hebben zich enorm ingezet om
alle enthousiaste geneeskunde studenten en basisartsen
te voorzien van antwoorden op brandende vragen over
onze profielopleiding. Daarnaast gaven ze ook veel
praktische tips.
Vooroordelen en onbekendheden zijn hiermee weer
opgehelderd, met veel geïnspireerde en geïnteresseerde jonge artsen van de toekomst als gevolg.

KUNSTENAARS

Het drukke verkeer in en rondom de stand, werd mede veroorzaakt door de nieuwsgierigheid die gewekt werd van de
passanten. In de SOCG-stand maakten drie professionele
kunstenaars gedurende de dag een vertolking van de beursdag op een wit foamboard. Een metersgroot kunstwerk,
waar ongeveer alles op staat wat er gezegd is: in beelden,
portretjes en tekstballonnen.
De deelnemers van de workshop konden ook niet wachten
om een kijkje te komen nemen bij de kunstenaars in de stand.

Het resultaat van de vertolking van ieders input kwam
steeds meer in beeld, naarmate de dag vorderde.
Dit alles zorgde voor een leuke dynamiek in de stand.
DANKJEWEL

Bij het verlaten van de stand ontvingen de deelnemers nog een leuke give-away in de vorm van een
handcremé van Drs. Leenarts en een healthy boostersapje van Frecious. Dit werd goed ontvangen!
Het SOCG-team kijkt nu al uit naar de editie in 2024. ●

Vooruitblik
WIL JIJ OOK VAKINHOUDELIJKE NASCHOLING VOLGEN BIJ DE SOCG?

Dit is mogelijk per module of per dag.

● START maandag 31 oktober 2022, module Cosmetische Dermatologie. (module bestaat uit 5 dagen).
● START maandag 16 januari 2022, module Injectables. (module bestaat uit 9 dagen).
Accreditatie: 6 uur per dag
Voor meer informatie: kijk op onze website www.socg.nl

Jeannette Hessels
v.l.n.r. Marguérite van Randwijck, Bianca van Dijk, Ludy Holst,
Tom Decate en Leanne Wong
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ALMALASERS.NL

VERENIGING

1

Het Harmony XL PRO laser- en lichtsysteem van Alma Lasers is een krachtig en veelzijdig platform
voor behandeling van uiteenlopende indicaties. Inmiddels zijn er meer dan 65 indicaties door
de FDA goedgekeurd. Dit multifunctioneel platform biedt een volledig spectrum
aan technologieën, handstukken, tips en protocollen om de best mogelijke
resultaten te bereiken. Door verschillende behandelmethoden te combineren
in één systeem biedt dit een behandelaar de mogelijkheid om de beoogde

PIXEL ER:YAG 2940NM

De Pixel Er:YAG-module biedt een zeer effectieve
ablatieve laserbehandeling voor huidvernieuwing
met een golflengte van 2940 nm. De applicator
verbetert de algehele huidskleur, elasticiteit en textuur
aanzienlijk, vermindert oppervlakkige pigmentatie
en poriegrootte. Het behandelingsmechanisme van
de Pixel Er:YAG 2940-laser bevordert versnelde
reëpithelisatie, waardoor snellere genezing en
weefselregeneratie mogelijk is. Met de pixel
applicator kan zowel gefractioneerd als volledig
ablatief gewerkt worden.

De partners van de NVCG maken het mogelijk u op elk vlak steeds weer goed te informeren.

Afb 1: Voor de behandeling

Is uw interesse gewekt en wenst u meer informatie?
Neem contact op met het salesteam: T 076-5245353
of mail naar marketing@bloomedical.com ●
Afb 2: 6 weken na de 2e behandeling

Vaak zijn zij niet eens zichtbaar en werken zij op de achtergrond mee om het werk van de vereniging
mogelijk te maken. Denk hierbij aan de workshops, onze congressen en vergaderingen.
om aan de promotie van hun producten te werken. In deze rubriek krijgen zij één keer per jaar
de mogelijkheid om hun bedrijf en de activiteiten extra bij u voor het voetlicht te brengen.
De deelnemers in deze uitgave (in willekeurige volgorde):
1 BlooMedical | 2 Lairesse Ziekenhuis Farmacie
Met dank aan Sandra Meijer – Total Skin Clinic te Sittard.
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info@bloomedical.com
BlooMEDical Benelux BV

Door de Corona-periode misten zij alle gangbare podia om zich aan u voor te stellen en tevens

Telefoon: +31-(0)76 524 5353

Deze 51-jarige dame liep een zeer ontsierend litteken
op na excisie van een melanoom op haar linker wang.
Zij heeft in totaal twee behandelingen ondergaan
met de Harmony Pixel Er:YAG 2940nm. De eerste
behandeling vond plaats twee weken na de ingreep.
De tweede behandeling werd uitgevoerd in week vier.
Het erytheem is daarna eenmalig behandeld met het
IPL 540-handstuk van het Harmony systeem.
De patiënt was erg tevreden over de behandeling.
Het resultaat in afb 2 spreekt voor zich.

4814 RS Breda

LITTEKEN NA HUIDFLAP BIJ MELANOOM

Vanwege de vele laseren licht modules die
beschikbaar zijn op dit
platform is het mogelijk
het systeem zo samen te
stellen dat dit aansluit bij
de behoeften van u en
uw patiënten. Het platform is altijd uit te breiden.
Zo bent u klaar voor de
toekomst en kunt u uw
behandelingsaanbod
vergroten naar gelang
de vraag en trends
in de markt.
Na aanschaf van een Harmony XL PRO krijgt u
een uitgebreide theorie- en praktijktraining van
één van onze huidtherapeuten. Jaarlijks wordt er
een nascholing georganiseerd en mocht u (klinische)
vragen hebben dan staat ons team op werkdagen
voor u klaar. Momenteel wordt er hard gewerkt
aan een online leeromgeving.

Neerloopweg 5A 1

CASUS: VROUW, 51 JAAR

www.bloomedical.com

resultaten bij patiënten tot een nog hoger niveau te tillen.
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Wil jij investeren in jouw groei en
ontwikkeling als (cosmetisch) arts?

2

Meld je nu aan voor Skin Deep Anatomy!
“Dat wist ik niet” en “Wat fijn dat ik er geen omkijken meer naar heb” zijn veel gehoorde uitspraken
tijdens een medicatie audit. Lairesse Ziekenhuisfarmacie streeft ernaar echt te luisteren naar de
wensen van de kliniek zodat de farmaceutische zorg daarop wordt afgestemd. Onze farmaceutische
dienstverlening gaat verder dan alleen het uitvoeren van de ‘verplichte’ medicatie audit en het leveren
van medicatie. Wij zorgen ook dat uw medicatieprotocollen voldoen aan wet en regelgeving zodat
uw kliniek moeiteloos een visitatie of IGJ-inspectie doorloopt. Kortom, ontzorgen is onze doelstelling

Lairesse ziekenhuisfarmacie heeft al meer dan 15 jaar
ervaring op het gebied van farmaceutische dienstverlening rondom de cosmetische geneeskunde. Sinds
de erkenning van het profielspecialisme cosmetische
geneeskunde is de vraag naar ondersteuning bij het
inrichten van de farmacie binnen de cosmetische kliniek enorm toegenomen. Lairesse ziekenhuisfarmacie
levert uitsluitend zorg op maat en kan de kliniek hierbij ondersteunen. Wij onderhouden korte lijnen met
verschillende certificerende en inspecterende instanties zodat wij te allen tijde weten op welke kwaliteitsnormen er getoetst kan worden en klinieken hierop
kunnen attenderen tijdens de uitvoering van de
medicatie audit. Want door de snelle stijging van het
aantal aanbieders van cosmetische behandelingen
zien wij ook dat de inspectie steeds vaker (onverwacht) op bezoek komt.

Daarom voeren wij niet alleen de medicatie audits uit
maar leveren wij ook een breed scala aan medicatieprotocollen die u kunt gebruiken ter inspiratie voor uw eigen
kwaliteitshandboek. De werkwijzen van de protocollen
zijn getoetst met de laatste richtlijnen/wet- en regelgeving
en worden regelmatig herzien, zodat u altijd verzekerd
bent van een juiste werkwijze. Uiteraard leveren wij ook
geneesmiddelen aan klinieken voor zeer scherpe tarieven.
Voor de levering van de medicatiebestelling houden wij
rekening met de openingstijden van de kliniek. De medicatie
wordt altijd in tijdvakken aangeboden, geleverd op een
dag naar keuze van de kliniek. Ook beschikken wij over
kant-en-klare noodsets waarvan de inhoud conform
de richtlijnen is van de NVCG.
Wat heeft u als kliniek minimaal nodig aan farmaceutische
dienstverlening waar wij in kunnen voorzien:
Samenwerkingscontract met apotheek: jaarlijkse
•	
	farmaceutische audit op locatie door een gecertificeerd

1071 PB Amsterdam

020-6620520

ziekenhuisfarmacie@lairesse.nl

zodat de arts zich kan concentreren op datgene wat telt; een tevreden cliënt!

Lead auditor QMS ISO 9001 (IRCA) ziekenhuisapotheker
met bijbehorende rapportage. Deze rapportage kunt u
gebruiken bij bezoeken van instanties zoals een IGJ,
NVCG of KIWA.

Wanneer
3 oktober 2022
09:00 - 17:00 uur

Waar
Skillslab
Erasmus MC Rotterdam

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

Toegepaste anatomie voor
injectable behandelingen:
• Echografisch onderzoek
• Retrobulbaire injectie

Hands-on training in het Skillslab
16 behandelindicaties oefenen en dissectie
van het gebied uitvoeren
Veilig leren injecteren in een betrouwbare
omgeving.
Feedback en begeleiding door ervaren
artsen KNMG.

Georganiseerd door:
• A. van Rosmalen
• P. Velthuis
• S. Rambaran
• M. Nonahal

Je kennis en anatomie
opfrissen.

6
accreditatie
punten

Meld je aan via: www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs/opleidingen/skin-deep-anatomy-skillslab

MASTER YOUR CRAFT

Drie krachtige energieën in één apparaat

CO2 laser | 1570nm laser | Impact™ ultrasound
Uniek concept voor het behandelen van huidveroudering en littekens

De Lairessestraat 40hs

aandragen voor verbeterpunten
•	Oplossingen
voortkomend uit de audit(s).
uit een breed scala van geneesmiddelprotocollen
•	Keuze
die gebruikt kunnen worden in uw kliniek. Bijvoorbeeld
het voor toediening gereed maken van medicatie.

Lairesse Ziekenhuis Farmacie

leveren van medicatie tegen scherpe tarieven.
•	Het
Logistieke dekking door heel Nederland.
Uiteraard bestaat onze farmaceutische
dienstverlening uit veel meer services.
Neem voor meer informatie een kijkje op
onze website: www.lairesseziekenhuisfarmacie.nl
of stuur een email naar:
ziekenhuisfarmacie@lairesse.nl ●
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GEÏNTERESSEERD?
Vraag vrijblijvend informatie aan
almalasers.nl/alma-hybrid-info
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VERENIGING
DOOR ANK DE BRUIN

V E R E N I G I N G S M A N AG E R N VCG

Never a dull moment bij de NVCG
Het afgelopen halfjaar was een mooie, maar ook
zeer drukke periode. We kijken terug op een geslaagd
congres en de lancering van het platform Cosmedici
(op de pagina's 31-37 heb je het verslag kunnen
zien) en last but not least: de vele visitaties die goed
zijn verlopen waardoor de NVCG op dit moment
185 cosmetisch artsen KNMG telt. Samen met
de ruim 40 toehoorders A (medisch specialisten,
huisartsen en profielartsen) en de 6 AIOSSEN bestaat onze vereniging nu uit ruim 230 leden.
En dan nu op naar het 2e halfjaar; we zijn inmiddels
gestart met de organisatie van het congres in november.
Maar voordat het zover is, zal er hard worden gewerkt
aan onder andere het NVCG-keurmerk, het platform
Cosmedici en nog vele andere speerpunten die de
missie van de NVCG ondersteunt. ●

.
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… 2023 het vierde lustrumjaar wordt
van de NVCG?
De NVCG is op 1 januari 2003 opgericht.
Aan het 20-jarig bestaan van de vereniging
gaan we komend jaar zeker aandacht besteden
en uitgebreid met jullie vieren!

… je allerlei informatie kunt terugvinden
op het besloten ledenportaal
van de NVCG?
Algemene informatie over de NVCG, het Huishoudelijk
Reglement en de gedragscode, veldnormen en richtlijnen,
je kunt het allemaal inzien via het besloten ledenportaal.
Log in met het emailadres dat bij ons bekend is.
Mocht je je wachtwoord niet meer weten, dan kun je
eenvoudig een nieuw wachtwoord aanvragen door
te klikken op 'wachtwoord vergeten'.
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… al het werk dat voor de vereniging
verricht moet worden, niet mogelijk is
zonder de hulp van de leden?!
Vanwege het vertrek van een aantal commissieleden,
hebben we op dit moment vacatures openstaan en
zijn wij op zoek naar enthousiaste leden voor;
● de Visitatie Registratie Commissie
● de redactie van het Cg Magazine
● de Kascommissie
● de Wetenschapscommissie en
● de organisatie van de komende congressen.

…	je als cosmetisch arts KNMG
goed herkenbaar kunt zijn
in het straatbeeld?
Nou en of! Namelijk door het ophangen van
het 'NVCG blauwe kruis' in je kliniek en foto’s
hiervan te delen op social media!
Mocht je om wat voor een reden dan ook het kruis
nog niet hebben ontvangen, neem dan direct
contact met ons op: contact@nvcg.nl

Voorzitter Marguerite van Randwijck en Leco van Zadelhoff onthulden op het NVCG-congres
het 'NVCG blauwe kruis' dat alle cosmetisch artsen KNMG in hun praktijk kunnen plaatsen.
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Reacties van lezers
Reacties op artikelen in Cg Magazine zijn welkom en zullen in een

GELIJKTIJDIGE BEHANDELING MET 64 EENHEDEN VISTABEL® IS ESSENTIEEL
VOOR HET BEREIKEN VAN EEN NATUURLIJKE, EVENWICHTIGE LOOK3,4
VISTABEL® is geïndiceerd voor de tijdelijke vermindering van de zichtbaarheid van:5
- matige tot ernstige verticale lijnen tussen de wenkbrauwen die bij volledig fronsen zichtbaar
zijn (fronslijnen) en/of,
- matige tot ernstige laterale canthallijnen (kraaienpootjes) die bij een volledige glimlach
zichtbaar zijn en/of,
- matige tot ernstige voorhoofdlijnen die zichtbaar zijn bij maximaal opgetrokken wenkbrauwen.
Wanneer de ernst van de gezichtslijnen een belangrijke psychologische invloed heeft op
volwassen patiënten.
De gelicentieerde doses zijn gebaseerd op klinisch bewijs om optimale respons en patiënttevredenheid te
bieden en om ervoor te zorgen dat VISTABEL® op de juiste wijze en met mate wordt toegediend.5
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PERFECT PAST
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HEBT MET
BUREAUCRATIE

ALS U ONTDEKT DAT
UW VRIENDEN NU
EEN KOPPEL ZIJN

Modellen kregen gratis VISTABEL® 64 U voor de gelijktijdige behandeling van voorhoofdlijnen (20 U), kraaienpootlijnen (24 U) en glabellaire lijnen (20 U). De
behandeling is altijd gebaseerd op de behoeften van de persoon en de respons op de behandeling zal per patiënt verschillen.

CFL, kraaienpootjes; VHL, voorhoofdslijnen.
*In een 12 maanden durende, fase 3-studie bestaande uit twee behandelingsperioden werd de veiligheid en werkzaamheid van VISTABEL® beoordeeld voor de behandeling van VHL verdeeld over de frontalis (20 U) en het glabellair complex (20 U), met of zonder
gelijktijdige behandeling van CFL (24 U). Twee behandelingsperioden: een 6 maanden durende, dubbelblinde, gerandomiseerde (VISTABEL® vs. placebo in een verhouding van 2:2:1) behandelingsperiode 1 met parallelle groepen (dag 1–180) gevolgd door een 6
maanden durende, open-label (VISTABEL®) behandelingsperiode 2 (dag 180–360). Tijdens periode 1 waren er 2 gevallen van ptosis van het ooglid en ptosis van de wenkbrauw (0,6 %) na VISTABEL® 64 U, die licht van ernst waren.4
Referenties: 1. Michaud T, et al. J Cosmet Dermatol. 2015;14(1):9–21. 2. Carruthers A, et al. J Cosmet Laser Ther. 2007;9(suppl 1):6–10. 3. Solish N, et al. Dermatol Surg. 2016;42(3):410–419. 4. De Boulle K, et al. Dermatol Surg. 2018;44(11):1437–1448. 5. VISTABEL®
Samenvatting van de productkenmerken. Allergan Aesthetics Herzien april 2022.
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Cg Magazines van de afgelopen jaren kunt u op onze website digitaal inzien.
Scan de qr-code of browse via: nvcg.nl/cg-magazine
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Goed verdragen veiligheidsprofiel – 64 U werd goed verdragen met een lage incidentie van tijdens
de behandeling optredende bijwerkingen.4*

volgend magazine worden geplaatst. De redactie behoudt zich het recht
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EMOTIES ZIJN INSTINCTIEF. HUN NON-VERBALE UITDRUKKING
COMMUNICEERT WAT NIET WORDT GEZEGD EN GEEFT MENSEN
KARAKTER.1 DAAROM IS HET ZO BELANGRIJK DAT UW PATIËNTEN
HUN VERMOGEN OM DIE EMOTIE OVER TE BRENGEN BEHOUDEN OM
ER NATUURLIJK UIT TE ZIEN.1,2

Verkorte productinformatie VISTABEL 4 Allerganeenheden/0,1 ml, poeder voor
oplossing voor injectie Samenstelling Botulinumtoxine type A (van Clostridium
botulinum) 4 Allerganeenheden per 0,1 ml gereconstitueerde oplossing. Allerganeenheden
zijn niet uitwisselbaar met andere preparaten van botulinumtoxine. Injectieflacon met
50 eenheden. Indicaties VISTABEL is geïndiceerd voor de tijdelijke vermindering van de
zichtbaarheid van: matige tot ernstige verticale lijnen tussen de wenkbrauwen die bij
volledig fronsen zichtbaar zijn (fronslijnen) en/of matige tot ernstige laterale canthallijnen
(kraaienpootjes) die bij een volledige glimlach zichtbaar zijn en/of matige tot ernstige
voorhoofdlijnen die zichtbaar zijn bij maximaal opgetrokken wenkbrauwen, wanneer
de ernst van de gezichtslijnen een belangrijke psychologische invloed heeft op volwassen
patiënten. Contra-indicaties VISTABEL mag niet worden toegediend: bij personen met
bekende overgevoeligheid voor botulinumtoxine type A of voor één van de hulpstoffen
van het geneesmiddel; bij patiënten met myasthenia gravis of het syndroom van
Eaton-Lambert; bij een infectie op de voorgestelde injectieplaats. Bijzondere
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik Bijzondere voorzorgen dienen te worden
genomen bij de bereiding en de toediening van het product en bij de inactivatie en de
verwijdering van de resterende ongebruikte oplossing. Dit geneesmiddel bevat minder
dan 1 mmol natrium (23 mg) per injectieflacon en is dus nagenoeg “natriumvrij”. Vóór
toediening van VISTABEL dient men een inzicht te hebben in de relevante anatomie en
eventuele veranderingen van de anatomie ten gevolge van vroegere chirurgische
ingrepen en injectie in kwetsbare anatomische structuren moet worden vermeden. De
aanbevolen dosering en toedieningsfrequentie van VISTABEL mogen niet worden
overschreden. Zeer zelden doet zich een anafylactische reactie voor na injectie van
het botulinumtoxine. Daarom moeten epinefrine (adrenaline) of andere maatregelen
tegen anafylaxie beschikbaar zijn. Patiënten met een niet herkende neuromusculaire
aandoening lopen mogelijk meer kans op klinisch significante systemische effecten
zoals ernstige dysfagie en ademhalingsproblemen bij toediening van typische doses
van botulinumtoxine type A. In sommige van deze gevallen duurde de dysfagie enkele
maanden en vereiste het plaatsing van een maagsonde (zie rubriek ‘Contra-indicaties’).
Voorzichtigheid is ook geboden bij het gebruik van VISTABEL voor behandeling van
patiënten met amyotrofe laterale sclerose of met perifere neuromusculaire stoornissen.
Bijwerkingen die mogelijk te wijten zijn aan verspreiding van het toxine weg van de
plaats van toediening, werden zeer zelden gerapporteerd met botulinumtoxine. Patiënten
die worden behandeld met therapeutische doses, kunnen meer spierzwakte vertonen.
Slik- en ademhalingsproblemen zijn ernstig en kunnen leiden tot de dood. Injectie van
VISTABEL wordt niet aanbevolen bij patiënten met een voorgeschiedenis van dysfagie
en aspiratie. Patiënten of zorgverstrekkers moeten onmiddellijk medisch advies vragen
in geval van slik-, spreek- of ademhalingsproblemen. Te frequente toediening of
toediening van te hoge doses kunnen het risico op vorming van antistoffen verhogen.
Vorming van antistoffen kan tot gevolg hebben dat de behandeling met botulinumtoxine
type A geen effect heeft, ook in andere indicaties. Zoals bij elke vorm van injectie kan
de injectie aanleiding geven tot lokale pijn, inflammatie, paresthesie, hypoesthesie,
gevoeligheid, zwelling/oedeem, erytheem, lokale infectie, bloeding en/of een blauwe

Opgesteld en gefinancierd door Allergan Aesthetics, een AbbVie-bedrijf.

plek. Naald-gerelateerde pijn en/of de angst kunnen een vasovagale reactie veroorzaken,
waaronder voorbijgaande symptomatische hypotensie en syncope. Voorzichtigheid is
geboden bij gebruik van VISTABEL bij ontsteking van de voorgestelde injectieplaats(en)
of als de doelspier te zwak of atrofisch is. Let erop om VISTABEL niet te injecteren in
een bloedvat, wanneer het wordt geïnjecteerd tussen de wenkbrauwen voor de
behandeling van fronslijnen gezien bij volledig fronsen, van kraaienpootjes gezien bij
volledige glimlach of voorhoofdlijnen die zichtbaar zijn bij maximaal opgetrokken
wenkbrauwen; zie rubriek ‘Dosering en wijze van toediening’ in de volledige versie van
de Samenvatting van de Productkenmerken. Er is een risico van ooglidptosis na
behandeling, zie paragraaf ‘Dosering en wijze van toediening’ voor toedieningsinstructies
en hoe u dit risico kunt minimaliseren. Het gebruik van VISTABEL wordt niet aanbevolen
bij personen jonger dan 18. Er zijn beperkte fase-3 klinische gegevens met VISTABEL bij
patiënten ouder dan 65 jaar. Terugvinden herkomst: Om het terugvinden van de herkomst
van biologicals te verbeteren moeten de naam en het batchnummer van het toegediende
product goed geregistreerd worden. Bijwerkingen Algemeen De bijwerkingen kunnen
te wijten zijn aan de behandeling, de injectietechniek of beide. Bijwerkingen treden
doorgaans op enkele dagen na de injectie en zijn van voorbijgaande aard. De meeste
bijwerkingen waren mild tot matig ernstig. De verwachte farmacologische werking van
het botulinumtoxine is een plaatselijke spierzwakte. Echter, zwakte van aangrenzende
spieren en / of spieren op afstand van de plaats van injectie werden gerapporteerd.
Blefaroptosis, eventueel te wijten aan de techniek, strookt met de farmacologische
werking van VISTABEL. Zoals bij elke vorm van injectie kan de injectie aanleiding geven
tot pijn/brandend of stekend gevoel, oedeem en/of een blauwe plek. Koorts en
griepachtig syndroom werden ook gemeld na injectie van botulinumtoxine. Bijwerkingen
– frequentie Voor elke indicatie wordt de frequentie van bijwerkingen gegeven die in
klinische studies werden opgetekend. Hieronder worden de meest frequente bijwerkingen
weergegeven. De frequentie is als volgt gedefinieerd: Zeer vaak (≥ 1/10); Vaak (≥1/100,
<1/10). De volledige lijst van bijwerkingen kan worden geraadpleegd in de volledige
versie van de Samenvatting van de Productkenmerken. Fronslijnen De volgende
bijwerkingen van het middel werden in de dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische
studies gerapporteerd na de injectie van 20 eenheden VISTABEL voor alleen fronsrimpels:
Zenuwstelselaandoeningen Vaak: hoofdpijn, paresthesie. Oogaandoeningen Vaak:
ooglidptosis. Maagdarmstelselaandoeningen Vaak: nausea. Huid- en onderhuidaandoeningen
Vaak: erytheem, gespannen huid. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
Vaak: plaatselijke spierzwakte. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vaak: aangezichtspijn, oedeem op de plaats van injectie, ecchymose, pijn op de plaats
van injectie, irritatie op de plaats van injectie. Kraaienpootjes met of zonder fronsrimpels
De volgende bijwerkingen van het middel werden in de dubbelblinde, placebogecontroleerde
klinische studies gerapporteerd na de injectie van VISTABEL voor kraaienpootjes met
of zonder fronsrimpels: Algemene aandoeningen en aandoeningen van de toedieningsplek
Vaak: hematoom op de plaats van injectie (aan de procedure te wijten bijwerking).
Voorhoofdlijnen en fronsrimpels met of zonder kraaienpootjes De volgende bijwerkingen
van het middel werden in de dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische studies

gerapporteerd na de injectie van VISTABEL voor gelijktijdige behandeling van voorhoofdlijnen
en fronsrimpels met of zonder kraaienpootjes: Aandoeningen van het zenuwstelsel
Vaak: hoofdpijn. Oogaandoeningen Vaak: ooglidptosis (de tijd tot de aanvang van
ooglidptosis was 9 dagen na de behandeling). Huid- en onderhuidaandoeningen Vaak:
gespannen huid, wenkbrauwptosis (de mediane tijd tot de aanvang van wenkbrauwptosis
was 5 dagen na de behandeling). Algemene aandoeningen en aandoeningen van de
toedieningsplek Vaak: blauwe plekken op de plaats van injectie*, hematoom op de
plaats van injectie*. *Aan de procedure te wijten bijwerkingen. Er werd na herhaalde
dosering geen verandering waargenomen in het totale veiligheidsprofiel.
Postmarketinggegevens (frequentie niet bekend) De bijwerkingen of medisch relevante
bijwerkingen die werden gerapporteerd sinds het geneesmiddel op de markt werd
gebracht voor de behandeling van fronslijnen, kraaienpootjes en andere klinische
indicaties zijn opgelijst in de volledige versie van de Samenvatting van de Productkenmerken.
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 (www.lareb.nl). Werking
Farmacotherapeutische groep: Myorelaxantia, perifeer werkende middelen, ATC-code:
M03A X01. Botulinumtoxine type A (neurotoxine van Clostridium botulinum) blokkeert
de perifere afgifte van acetylcholine door de presynaptische cholinerge zenuwuiteinden
door het klieven van SNAP-25, een eiwit dat essentieel is voor koppeling en afgifte van
acetylcholine door vesikels in de zenuwuiteinden, wat leidt tot denervatie van de spier
en dus een verlamming. Na injectie bindt het toxine eerst snel met een hoge affiniteit
aan specifieke receptoren op het celoppervlak. Dan wordt het toxine door de
plasmamembraan opgenomen via door receptor gemedieerde endocytose. Tot slot
wordt het toxine afgegeven in de cytosol. Dat laatste gaat gepaard met een progressieve
remming van de afgifte van acetylcholine. De klinische tekenen komen tot uiting binnen
2-3 dagen en het effect is maximaal binnen 5-6 weken na injectie. Het herstel na
intramusculaire injectie vindt normaal plaats binnen 12 weken na de injectie als de
zenuwuiteinden ontspruiten en opnieuw in verbinding treden met de eindplaten.
Vergunninghouder AbbVie B.V. Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp - Nederland
Registratienummer RVG 100095. Afleverwijze U.R. Datum van herziening van de tekst
04/2022.
Bijwerkingen dienen te worden gemeld bij uw lokale autoriteiten en Allergan Aesthetics
kantoor via pv.ho.nl@abbvie.com of +31 (0)88 322 28 43
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Bron: Kline Group 2021 global professional skincare report, manufacturers’ sales in medical care channel for 2021.

