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Ben jij de cosmetisch arts 
die DermaClinic laat  
groeien?
Kwaliteit
Ik ben op zoek naar bevlogen cosmetisch artsen die hoge 

kwaliteit nastreven. Specialisten die het mooiste resultaat 

voor hun cliënt altijd voorop stellen. Ons vak draait erom 

mensen er zo uit te laten zien als ze zich voelen. Het 

mooiste compliment dat wij als cosmetisch artsen kunnen 

krijgen, is dat mensen zeggen: “Dit ben ik, dit uiterlijk past 

bij mij.”

Ambitie
De cosmetisch artsen die ik zoek zijn ook ambitieus en 

ondernemend. Als je voor ons werkt, krijg je namelijk de 

kans om leiding te geven aan een kliniek. Commercieel 

inzicht en klantgevoel maken een kliniek succesvol, 

en daarmee jou. En wij coachen jou om dat succes te 

realiseren.

Landelijke kwaliteitsketen
DermaClinic staat aan de vooravond van opschaling naar 

een landelijke kwaliteitsketen van cosmetische klinieken. 

We zijn in 2018 begonnen met de uitrol van twaalf nieuwe 

klinieken door heel Nederland. Hiermee wordt een grote 

droom van mij verwezenlijkt: een landelijke kwaliteitsketen 

waarmee we kwalitatief hoogwaardige cosmetische 

ingrepen bereikbaar maken. Omdat we straks door het 

hele land zijn gevestigd, zijn wij voor nog meer mensen 

bereikbaar.

En dat biedt jou volop kansen om professioneel te groeien.

Wie ik ben? Ik ben Catharina Meijer, cosmetisch arts, 

gepromoveerd bij de algemene chirurgie en directeur-

eigenaar van DermaClinic. Daarnaast ben ik voorzitter van 

de NVCG.

Samen groeien
Ben jij bevlogen, ambitieus, ondernemend en streef je 

hoge kwaliteit na? Beschik je daarnaast over minimaal 

één jaar klinische ervaring en heb je aantoonbare 

affiniteit met de cosmetische geneeskunde? En heb 

je er zin in om samen met mij en een professioneel 

team van huidtherapeuten, schoonheidsspecialisten 

en cosmetisch artsen DermaClinic te laten groeien? 

Dan kom ik graag met je in contact: 050 – 763 0463 of  

c.meijer@dermaclinic.nl. 

Op onze website kan je meer lezen over de functie en 

ons aanbod: www.dermaclinic.nl
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BOHEMIAN RHAPSODY, WE ARE THE CHAMPIONS & DE NVCG

Gisteravond was ik naar de film Bohemian Rhapsody. Wat een feest! 
De muziek zat nog urenlang in mijn lijf. Wát een stem, wát een emotie, 
wát een geweld en wát een held!

Denkend aan het onderwerp van dit voorwoord en terugdenkend aan 
het verhaal van Freddie Mercury en Queen, zag ik een leuke parallel 
met de weg die de NVCG en de cosmetisch artsen de afgelopen jaren 
hebben afgelegd.

Wij waren buitenbeentjes en vaak een dankbaar schoppaaltje: er werd 
maar wat graag met de vinger gewezen naar ‘de cosmetisch artsen’ 
bij wantoestanden in de cosmetische geneeskunde.

De NVCG heeft vier bestuursleden, de band Queen had vier bandleden. 
Qua muzikaliteit kunnen wij niet tippen aan Queen, qua positieve energie, 
het oprechte geloof in eigen kracht en kwaliteit komen we een heel 
eind met de gelijkenis.

Onze vereniging en de cosmetische geneeskunde staat op de kaart 
– weliswaar nog wat wankel – op het punt van doorbreken, zou je kun-
nen zeggen. Zo ging dat bij Queen met het nummer Bohemian Rhapsody. 
Na een snelle opmars en terechte erkenning beleefde Queen een dave-
rend succes met het nummer We are the Champions. Hoewel die tekst 
ons aller hart sneller doet kloppen, zou ik die vergelijking (nog) niet 
willen maken. Maar het voelt wel lekker.

Een heel goed 2019 voor u allemaal!

Dr. Catharina Meijer, voorzitter NVCG

Voorwoord 
CATHARINA MEIJER  VOORZITTER
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KIJK UIT.
JEZELF 
MOOIER MAKEN
KAN LELIJK 
U ITPAKKEN
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De nieuwe Reclame Code CCBA 

geldt voor alle artsen, medisch 

cosmetische praktijken en 

klinieken, die reclame maken 

voor medische cosmetische 

behandelingen. 

Ook onderstaand beeldmerk 

met slogan is daarmee verplicht 

geworden in iedere reclame-uiting. 

Deze waarschuwing is ook te zien 

in de aftiteling van gesponsorde 

televisieprogramma’s betreffende 

make-overs.

KIJK UIT.
JEZELF 
MOOIER MAKEN
KAN LELIJK 
U ITPAKKEN

Door drs. Ludy Holst, cosmetisch arts RECLAME CODE COMMISSIE 

De Code Medische Cosmetische Behandelingen 
uitgevoerd door Artsen (CCBA) maakt sinds 
15 oktober 2018 op verzoek van de Nederlandse 
Stichting Esthetische Geneeskunde NSEG en 
gestimuleerd door het ministerie van VWS deel 
uit van de Nederlandse Reclame Code (NRC). 
De NSEG heeft haar verantwoordelijkheid 
genomen en zelf regels opgesteld voor reclame 
zoals omschreven in de code om zodoende het 
vertrouwen van consumenten in haar reclame-
uitingen te behouden. Hoewel de NVPC ten 
tijde van het deponeren van de code bij de 
Reclame Code Commissie geen deel uitmaakte 
van de NSEG,  hebben ook de plastisch chirurgen 
toegezegd de code te willen steunen en naleven. 
 
De NRC betreft zelfregulering die door adverteer-
ders, media en communicatie-adviesbureaus 
zelf, in overleg met de Consumentenbond, tot 
stand is gekomen. Een van de kenmerken van 
zelfregulering is dat (een representatief deel van) 
de branche zelf regels afspreekt en er dus een 
groot draagvlak voor is. Tegen partijen die zich 
vervolgens niet aan de regels houden, kunnen 
klachten worden ingediend (door particulieren, 
bedrijven, ngo’s of de codehouder zelf). 
De NSEG zou bijvoorbeeld zelf een klacht kunnen 
indienen of bijeenkomsten kunnen organiseren 
waarin kennis van de regels wordt overgedragen. 
De CCBA geldt voor alle artsen, medisch cos-
metische praktijken en klinieken, die reclame 
maken voor medische cosmetische behandelingen. 
Indien een adverteerder de regels niet naleeft, 
kan een klacht worden ingediend bij de 
Reclame Code Commissie.    >
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NOOIT ZONDER RISICO 
Het internet staat vol met aanbiedingen voor cosmetische ingrepen zoals 
een borstvergroting of een facelift. De resultaten zien er vaak te mooi uit 
om waar te zijn. Medische ingrepen en cosmetisch medische ingrepen, zijn 
nooit zonder risico. Dus het is belangrijk dat mensen goed geïnformeerd 
zijn over dergelijke ingrepen. Een cosmetische ingreep is een ingreep om er 
mooier uit te zien. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ooglid-, of neuscor-
rectie. Maar ook om cosmetische behandelingen zoals het injecteren van 
rimpelvullers of het laseren om pigmentvlekken te verwijderen. Bij elke 
ingreep kan iets misgaan, ook bij een cosmetische ingreep. De overheid 
wil dat mensen weten dat er risico’s bestaan. En waar mensen op moeten 
letten als ze een cosmetische ingreep willen laten doen.

REGELS RECLAME-UITING 
De CCBA is onderdeel van de Nederlandse Reclame Code en is van toepas-
sing op alle adverteerders in deze branche. In de code zijn verschillende 
regels opgenomen. Zo mag reclame bijvoorbeeld geen tijdsdruk opleg-
gen door bijvoorbeeld te zeggen dat een aanbieding tijdelijk is. Ook mag 
reclame zich o.a. niet richten op minderjarigen en mag er geen sprake zijn 
van misleiding of een verkeerde voorstelling van zaken over resultaten 
van een behandeling en de bijbehorende risico’s. Een bewering als ‘snijden 
zonder littekens’ wordt dus als misleidend en niet waarheidsgetrouw ge-
zien. Promotionele acties waarbij een verplichting tot aankoop of behan-
deling geldt zijn verboden. Grouponacties zouden hiermee verleden tijd 
moeten kunnen worden. Het beschikbaar stellen van cadeaus of andere 
attenties is uitsluitend toegestaan indien er geen verplichting tot aankoop 
of behandeling als voorwaarde wordt gesteld. Prijsaanbiedingen zijn op 
zich toegestaan, maar mogen de consument niet aanzetten tot overmatig 
gebruik of het ondergaan van meer behandelingen dan noodzakelijk. De 
verkoopprijs mag in de reclame worden vermeld, maar niet op prominen-
te wijze en mag niet als enig verkoopargument worden gebruikt. Tevens 
mag in een reclame-uiting geen garantie over de werking of het resultaat 
worden gegeven. Uitingen als ‘niet goed, geld terug’ of ‘ werkzaamheid 
gegarandeerd’ en ‘u ziet er gegarandeerd beter uit’ zijn niet toegestaan. 
Bij elke reclame-uiting voor een medische cosmetische behandeling dient 
de titel, de functie en het BIG registratienummer, of een vergelijkbare 
registratie in het buitenland, van de behandelend arts te worden vermeld 
dan wel, indien de specifieke reclamevorm zich daarvoor niet leent, dient 
een verwijzing te worden opgenomen naar een website waar de informatie 
over titel, functie en BIG registratienummer kan worden gevonden. In het geval 
van een reclame-uiting van een kliniek kan altijd worden volstaan met het 
vermelden van titel, functie en BIG registratienummer, van de behandelend 
artsen op de website van de kliniek door middel van een verwijzing naar die 
website in de reclame-uiting.

BOETE  
Artsen en medisch specialisten die cosmetische ingrepen uitvoeren hebben 
normen voor reclames opgesteld. Ze moeten zich hieraan houden. De af-
spraak houdt in dat reclames informatief en betrouwbaar moeten zijn. Het 
moet ook duidelijk zijn wie de afzender van de boodschap is. De Reclame 
Code Commissie beoordeelt of de reclames betrouwbaar zijn, ook voor 
cosmetische ingrepen. Als mensen een reclame misleidend of in strijd is 
met smaak en fatsoen kunnen ze een klacht indienen bij de Reclame 
Code Commissie.

De Reclame Code Commissie is een onafhankelijk klachtenorgaan dat op 
basis van een klacht toetst aan de NRC (en dus de CCBA) of een reclame-
uiting voldoet aan de regels. Indien dat niet het geval is, doet de Commissie 
een aanbeveling aan de adverteerder om voortaan niet meer op dergelijke 
wijze reclame te maken. 

De Commissie legt geen boetes op, en dat blijkt in de 
praktijk ook niet nodig: ruim 96% van de adverteerders 
volgt zo’n aanbeveling namelijk op en past de betref-
fende reclame-uiting aan of trekt deze in. 

Als een adverteerder de aanbeveling negeert, wordt 
hij op de non-compliant lijst geplaatst (‘naming and 
shaming’). Hiervan wordt in geval van misleidende 
reclame ook melding gedaan aan de Autoriteit Consu-
ment en Markt (ACM), de wettelijke toezichthouder 
op oneerlijke handelspraktijken, zoals misleidende 
reclame. De Stichting Reclame Code faciliteert al meer 
dan 50 jaar met succes de klachtenprocedure bij de 
Reclame Code Commissie en de totstandkoming van 
regels in de Nederlandse Reclame Code.
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Een keurmerk geeft aan dat de behandelaar of kliniek 
bepaalde zaken goed geregeld heeft. Mensen kunnen 
opzoeken waar het keurmerk voor staat. Een keurmerk 
kan bijvoorbeeld waarborgen dat een behandelaar 
(zoals een schoonheidsspecialist of cosmetisch arts) de 
juiste diploma´s heeft.
Behandelaars moeten mensen met een vraag 
over een cosmetische ingreep goed informeren over 
hun rechten en plichten. Daarbij moeten ze mensen 
ook vertellen wat de risico’s zijn. En hen wijzen op 
andere mogelijke behandelingen. 
Dit staat in de Wet op de geneeskundige behandel-
overeenkomst. De overheid geeft informatie over 
cosmetische ingrepen. Bijvoorbeeld waar mensen op 
moeten letten als ze zich op een veilige manier 
willen laten behandelen.

RECLAME VERBIEDEN
Sommige politieke partijen willen de reclame in de 
cosmetische sector helemaal verbieden, net zoals in 
België. Deze politieke partijen vinden dat mensen 
gewoon goed geïnformeerd een beslissing zouden 
moeten kunnen nemen, met hun arts rustig een 
gesprek zouden moeten kunnen aangaan en niet 
opgejaagd door een aanbieding een beslissing zouden 
moeten nemen. De minister vindt het nog niet nodig. 
Als de informatie in de advertentie maar helder is dan 
ziet hij geen bezwaren. Over twee jaar wordt de naleving 
van de reclamecode geëvalueerd.    

Wie zich dus niet aan de regels houdt, hangt niet direct een boete boven 
het hoofd. De Reclame Code Commissie ziet toe op de regels. Als een be-
drijf die overtreedt, krijgt het een waarschuwing. Die wordt in ruim 
95 procent van de gevallen opgevolgd volgens een woordvoerster van 
de RCC. Alleen als een bedrijf de aanbevelingen van de RCC niet opvolgt, 
wordt melding gedaan bij de Autoriteit Consument en Markt. Zij kunnen 
wél een boete opleggen als zij daar aanleiding voor zien.

COSMETISCHE BEHANDELAAR & OVERHEID
Mensen die een cosmetische ingreep willen laten doen, wegen met hun 
arts de risico’s af. Mensen hebben voldoende informatie nodig om tot een 
goed besluit te komen. De cosmetische sector en de overheid doen het 
volgende: Behandelaars en klinieken geven informatie. Bijvoorbeeld op hun 
websites. En soms hebben deze behandelaars of klinieken keurmerken. 

Leden van de NVCG kunnen de slogan met 
bijbehorend beeldmerk downloaden via: 
https://www.dropbox.com/sh/
wflkgwf7lb9qfnm/AADuPgSSs-dpoMv-
qsu0krSV7a?dl=0

of scan de qr-code >
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 H U I D K A N K E R

HERKENNEN

2
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ACTINISCHE KERATOSE (#2 2018)

PLAVEISELCELCARCINOMEN 

BASAALCELCARCINOMEN 

MELANOMEN

HERKENNEN
Als cosmetisch artsen zien wij meestal een deel van de huid van onze patiënten. 

Daardoor zijn wij in de gelegenheid huidkanker en voorstadia daarvan te herkennen op 

de delen van de huid die we kunnen inspecteren. Sommigen van ons hebben ervaring 

op dat gebied en zullen meteen actie ondernemen wanneer zij een van huidkanker 

verdachte dermatose waarnemen. Maar niet iedereen heeft deze kennis paraat. 

Wanneer we huidkanker of een voorstadium tijdig detecteren kunnen we patiënten 

een hoop ellende besparen. Het is dus van groot belang dat we enige kennis hebben 

van dit onderwerp. 

In vier delen geef ik uitleg hierover. Er worden vooral afbeeldingen getoond waardoor 

we onze kennis op dit gebied kunnen vergroten en we hierdoor beter in staat zijn 

om verdachte laesies te detecteren en te onderscheiden zodat we betreffende 

patiënten tijdig kunnen verwijzen.    

Door drs. Pascal Meijer, cosmetisch arts COSMETISCH

1

2

3

4
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Na aktinische keratose is het logisch om deze keer de plaveiselcelcarcinomen te belichten daar deze 

in 60-80% van de gevallen uit aktinische keratose ontstaan.

LOKALISATIE:
 Op zon-blootgestelde huid: scalp en gelaat 80%, handruggen

KENMERKEN:
  Huidkleurige - lichtrode nodu(lu)s, 

 vaak met ruw aanvoelend oppervlak, 
 soms met ulceratie

 Soms pijnlijk
 Groeit gestaag of snel

INCIDENTIE:
 20/100.000 per jaar.
 Stijgt per jaar 2.3%
 PCC -> leeftijd 85 jaar 1:15 bij 

 Nederlanders

ETIOLOGIE: 
 Immuunsuppressie
 Chronische UV-blootstelling

KANS OP RECIDIEF EN METASTASERING 
IS VERHOOGD BIJ:

 Diameter > 2 cm
 Dikte > 4mm
 Slecht gedifferentieerd type
 Perineurale, lymfatische of 

 angio-invasieve groei
 Bij immuungecomprimenteerden
 Lokaal recidief
 Locatie aan oren of lippen

  P L A V E I S E L C E L C A R C I N O M E ND E E L  2

PCC in de onderlip

PCC in de onderlip
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PCC met doorgroei in de onderliggende spieren rechts temporaal

PCC omgeven door plekken met Aktinische KeratosePCC aan de linker oorschelp

BELOOP:
 metastasering: 

 → locoregionale lymfeklieren 
  Laag-risico tumoren: <5%
  Hoog-risico tumoren: 10-20%

BIJ PCC GROTER DAN 2CM 
IN HOOFDHALSGEBIED:

 Echo hals + cytologisch punctie van 
 verdachte lymfeklier(en) dus verwijzen!

 BEHANDELING:
 Excisie 
 Radiotherapie
 Evt. Mohs’ micrografische chirurgie. 

I N  H E T  V O L G E N D E  C G  M A G A Z I N E

D E E L  3 :  B A S A A L C A L C A R C I N O M E N
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Migraine
Al jaren gebruiken we in de cosmetische 
geneeskunde botulinetoxine niet alleen als 
behandeling van rimpels veroorzaakt door de 
overactiviteit van spieren in het gezicht, maar 
ook steeds meer en meer wordt het gebruikt 
ter behandeling en/of preventie van migraine 
en andere vormen van hoofdpijn.

In dit review vergelijken we enkele 
wetenschappelijke artikelen over de 
effectiviteit van de behandeling van 
migraine met botulinetoxine. 
Hierbij hebben we gekeken naar artikelen 
die de effectiviteit onderzoeken, als ook 
de injectietechnieken en de behandeling 
van specifieke pijnplekken ter optimalisatie 
van het resultaat van behandeling van 
migraine met botulinetoxine.

Het gebruik van botulinetoxine A bij de behandeling van 
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MEDISCHdoor drs. Isabella Savic, cosmetisch arts

Migraine
Het gebruik van botulinetoxine A bij de behandeling van 

BOTULINE TOXINE
Botuline neurotoxine A is een toxine dat wordt 
geproduceerd door de bacterie Clostridium 
botulinum welke botulisme kan veroorzaken. 
Het toxine is zeer potent. Het gebruik in 
de geneeskunde werd ontdekt tijdens de 
ontwikkeling van het vaccin tegen botulisme. 
Er werd ontdekt dat de injectie van botulinetoxine 
intramusculair een paralyse van de spier 
veroorzaakte. Sindsdien wordt het toxine 
veelvuldig in de geneeskunde toegepast ter 
behandeling van bijvoorbeeld spier hyperactiviteit 
en daarnaast ook in de cosmetische geneeskunde. 
Sindsdien werd ontdekt dat het middel effectief 
is bij het behandelen van hoofdpijn, werd er 
toenemend wetenschappelijk onderzoek verricht 
naar het gebruik van Botulinetoxine bij de 
verschillende soorten van hoofdpijn.1     >
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WIJ HEBBEN ENKELE ARTIKELEN 
VOOR JULLIE VERGELEKEN EN DE 
BELANGRIJKSTE PUNTEN GEVEN WE 
HIER WEER.

Migraine vormt een groot probleem voor de individuele 
patiënt maar ook op een grotere schaal wordt het door 
de WHO socio-economisch gezien als een van de zes 
meest invloedrijke aandoeningen. 3, 4

Patiënten met chronische migraine hebben een lagere 
quality of life en een groter productieverlies dan 
patiënten met episodische migraine. Daarnaast zijn ze 
grootverbruikers van medische zorg. 5-7

Op dit moment is de gebruikelijke behandeling tegen 
migraine medicatie zoals anti-epileptica, antihypertensiva 
en tricyclische antidepressiva, welke allemaal tientallen 
jaren off-label worden gebruikt. Door de grote 
hoeveelheid medicatie kan er ook nog eens medicatie 
geïnduceerde hoofdpijn ontstaan. 8

Het is bewezen dat er een verhoogde comorbiditeit
bestaat tussen migraine en enkele psychiatrische 
aandoeningen zoals depressie, angst, gedrags-
stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en post 
traumatische stress stoornissen. 9
Tegenwoordig bestaat er een bewezen indicatie 
voor het gebruik van onabotulinetoxine A als 
profylaxe van hoofdpijn bij volwassenen met 
chronische migraine. Deze indicatie is gebaseerd 
op het resultaat van 2 grootschalige placebo-
gecontroleerde multicenter studies (PREEMPT: 
Phase 3 Research Evaluating Migraine Prophylaxis 
Therapy) waarin de efficiëntie, veiligheid en 
verdraagzaamheid van onabotulinetoxine A 
(155-195U) als profylaxe tegen hoofdpijn bij 
chronische migraine werd onderzocht. 12, 15

Het gebruik van het onabotulinumtoxineA in het 
PREEMPT onderzoek betrof het intramusculair 
injecteren van onabotulinetoxine A op 31 plekken 
in 7 verschillende spieren in de hoofd- en nekregio. 
Ieder injectiepunt werd behandeld met 5E. Daarbij 
werd de mogelijkheid geboden om nog eens extra 
40E verdeeld te spuiten op 8 additionele punten 
in 3 spieren van het hoofd en de nekregio volgens 
de indicatie van de behandelend arts welke 
behandelde volgens de aangegeven pijnpunten 
door de patiënt. De onabotulinetoxine werd om 
de 12 weken toegediend met een minimum van 
24 weken.  13-16

INLEIDING

Grote kans dat we allemaal in onze dagelijkse 
praktijk de vraag krijgen of behandeling van 
verschillende vormen van hoofdpijn, waaronder 
migraine met botulinetoxine echt helpt. 
Op het internet vind je een verscheidenheid aan 
informatie die elkaar dikwijls tegenspreekt. Dat 
is ook niet verwonderlijk als we nagaan dat zelfs 
in de NHG standaard de behandeling van migraine 
met botulinetoxine niet eens als alternatieve  
optie wordt overwogen. Toch voeren neurologen 
deze behandeling al jaren uit.
Aan de ene kant weten wij als cosmetisch artsen 
in onze dagelijkse praktijk, dat heel veel mensen 
baat hebben bij onze hoofdpijnbehandelingen, 
maar hoe zit het met het wetenschappelijk bewijs 
hiervan?
Zouden we ons voortaan kunnen beroepen, 
wellicht ook richting de zorgverzekeraar, dat we 
genoeg bewijs hebben dat het kosteneffectief en 
bewezen meer effectief is migrainepatiënten van 
hun hoofdpijn af te helpen door botulinetoxine 
te spuiten in de regionale spieren waar de pijn 
vandaan komt?
Ruwweg 18% van de vrouwelijke wereldpopulatie 
schijnt last van migraine te hebben en dat blijkt bij 
de mannelijke populatie 8% te zijn. Vaak zijn de 
gangbare (medicamenteuze) behandelingen niet 
afdoende en gaan patiënten op zoek naar andere 
alternatieven en meer invasieve behandelingen 
zoals behandeling met onabotulinetoxineA.2 

figuur 1
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Het resultaat van het onderzoeksartikel van 
Andrea et al laat zien dat de behandeling van 
chronische migraine door onabotulinetoxine A 
significant zowel het aantal dagen hoofdpijn 
door migraine als ook de hoeveelheid medicatie 
voor acute pijn tegen migraine reduceert. 
Hierbij blijkt dat 195E effectiever zijn dan 
155E. Het onderzoek vergelijkt een 2 jaar open 
label prospectieve studie. De veiligheid en 
verdraagzaamheid van de beide dosis waren 
vergelijkbaar en de bijwerkingen mild van aard. 
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat 
er zeker een significante verbetering bewezen is 
bij de behandeling van chronische migraine met 
onabotulinetoxine A. 17

PRIKTECHNIEKEN
In het PREEMPT onderzoek werd vooral gekeken 
naar de grote spieren en spiergroepen in de regio’s 
waar de pijnklachten het meest voorkomen. 
Dit is een andere benadering in de behandeling 
van hoofdpijn bij migraine dan de tot dan toe 
gehanteerde injectieplaatsen die corresponderen 
met de anatomische positie van de uiteinden van 
pijnzenuwen. 18

Wat het PREEMPT onderzoek laat zien is dat 
niet alleen het ontspannen van de spieren 
invloed heeft op de hoofdpijn, maar dat door 
de spierverslapping ook de pijnzenuwen direct 
worden beïnvloed. 19, 20

Het PREEMPT onderzoek houdt echter geen 
rekening met de pijnlijke plekken die de patiënt 
aangeeft als anatomische locatie van de pijn. Het 
ART onderzoek daarentegen onderzocht en kon 
aantonen dat de techniek beter is, die gebaseerd 
is op de volgende drie uitgangspunten: namelijk 
de anatomische locatie, de diepte van de ligging 
van de zenuwen en de daarbij corresponderende 
spieren.

De meest aangedane gebieden waren de 
glabellaregio de regio van de m. frontalis en de 
temporale gebieden (zie figuur 1,2,3).

In de glabellaregio gaat het vooral om de 
anatomische ligging van de corrugator en de 
corresponderende zenuwen die daar getriggerd 
worden. 18    >

figuur 2 figuur 3
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WAT ZEGT DE NHG?
M19 Hoofdpijn (januari 2014)
Spanningshoofdpijn, migraine, 
medicatieovergebruikshoofdpijn en 
clusterhoofdpijn

De NHG begint bij iedere diagnose in dit gebied 
met voorlichting en niet-medicamenteuze be-
handeling. Daarna pijnstilling, startende met 
paracetamol, daarna NSAID’s of een triptaan bij 
de aanvalsbehandeling. Als preventieve behan-
deling is standaard metoprolol de eerste keus. 
Anti-epileptica en tricyclysche antidepressiva 
worden niet door de NHG genoemd, naar alle 
waarschijnlijkheid worden patiënten door de 
neuroloog op deze medicatie ingesteld. 21

Spierrelaxantia worden tegenwoordig ook in de 
NHG standaard genoemd na de clonidinegroep en 
voor de stap naar tricyclische antidepressiva.

DISCUSSIE

Het viel ons op dat de meeste resultaten 
gebaseerd zijn op het PREEMPT onderzoek 
uitgevoerd met het onabotulinumtoxine A. 
Als opmerking staat bij de artikelen en de 
onderzoeken dat er geen financiële belangen 
waren bij de onderzoeken. Verder komen vaak 
dezelfde namen terug van auteurs van arti-
kelen en was er veel literatuur gebruikt uit 
de ‘Neurology’ en ‘Headache' bronnen.
De vergeleken studies geven bij de behande-
ling van chronische migraine een significante 
verbetering aan in frequentie alsook in de ernst 
van de hoofdpijn, met daarnaast een reductie 
van het medicijngebruik. Verder zou nog 
gekeken kunnen worden naar andere vormen 
van hoofdpijn zoals spannings- en cluster-
hoofdpijn. 
Of zorgverzekeraars zich er ooit bewust van 
zullen worden dat het de moeite waard is 
om botulinetoxinebehandelingen bij hoofd-
pijnklachten te vergoeden moet nog blijken. 
Misschien als er meer en meer grootschalige 
onafhankelijke studies worden gedaan en kos-
ten-baten effectiviteit bewezen kan worden. 
Wellicht dat we in de toekomst dan nog meer 
voor onze patiënten kunnen betekenen. 
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TWEE INTERVIEWS

'15 JAAR NVCG'
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2x interview door Roxane Catz, journaliste INTERVIEW

Don Smeets (58) - oud secretaris en voormalig voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) - is één van de pioniers op het gebied 
van cosmetische behandelingen. Hij startte zijn carrière als bedrijfsarts, maar toen 
de injectables op zijn pad kwamen, begon hij daar steeds vaker mee te werken. 
Inmiddels heeft hij het tot zijn specialisme weten te maken. ‘Wanneer ik nu 
terugkijk op die begintijd is het een behoorlijk avontuur geweest.’

KUN JE EEN KORTE TOELICHTING GEVEN OVER 
HET ONTSTAAN VAN DE NVCG, NU VIJFTIEN 
JAAR GELEDEN?
‘Jazeker, ik ben er speciaal maar eens even het archief voor 
ingedoken. John Krant en Douwe Pasdeloup stonden er 
aan de wieg van. Als respectievelijk kno-arts en huisarts 
waren ze naast hun gewone werk steeds vaker cosmetische 
behandelingen aan het verrichten. En zij bleken niet de 

enigen. Ook plastisch chirurgen en derma-
tologen maakten steeds meer gebruik van 
injectables. Er was toen nog geen enkele 
regelgeving en omdat iedereen maar wat 
deed, kwam Krant als eerste op het idee voor 
een vereniging. Waarschijnlijk ook met het 
oog op enige complicatiebeheersing. Aange-
zien veel artsen graag over hun eigen landje 
regeren, was het ook best een uitdaging. 
Want hoe breng je al die ‘koninkjes’ tot één 
koninkrijk? Met behulp van Pasdeloup als 
secretaris richtte hij op 31 december 2002 
de vereniging van artsen voor rimpelbehan-
deling (VAR) op, waarna enige tijd later de 
eerste oprichtingsvergadering plaats vond. 
Van de zevenentwintig genodigde artsen, 
kwamen er uiteindelijk dertien en daarmee 
was de vereniging een feit. Men zag duidelijk 
wel het belang van een dergelijke vereniging 
in. Een aantal jaren later meende Robert 
Schoemacher dat de naam VAR de lading on-
voldoende dekte, vandaar de huidige naam. 
Die bekt ook veel beter.’

HOE KIJK JE TERUG OP DE 
PERIODE VAN JOUW VOORZITTER-
SCHAP?
‘Met een enigszins dubbel gevoel. John 
Krant was natuurlijk de eerste voorzitter 
en heeft hiermee het framewerk neergezet. 
Pasdeloup vertrok en ik nam zijn plaats als 
secretaris over.

In die tijd hebben we bergen verzet en alles 
opgezet wat nu gebruikelijk is binnen de vereni-
ging. Toen Krant er op een gegeven moment ook 
mee besloot te stoppen, heb ik in 2009 het stokje 
van hem overgenomen. Daar waar Krant van 
mening was dat de vereniging moest bestaan uit 
de allerbeste behandelaars en daarmee een soort 
van elite moest worden, geloofde ik juist in meer 
groei. Ik vond dat iedereen die ‘prikte’ er lid van 
moest kunnen worden. Met één grote vereniging 
konden we niet alleen een vuist maken naar andere 
verenigingen, maar vooral ook naar de politiek en 
met name de inspectie. Ik zie ons het liefst als een 
soort van KNVB, waarin wij de eredivisie zijn en 
alle ‘mindere partijen’ de eerste divisie, die zich wel 
aan dezelfde spelregels moeten houden. Zo voor-
kom je dat mensen buiten de boot vallen en op hun 
beurt weer eigen clubjes gaan oprichten. De keuze 
voor de eredivisie is nu in ieder geval gemaakt en is 
een logische voor de mensen die dit vak heel goed 
uitoefenen. Echter, de mensen die dit vak erbij 
doen, gaan nu hun eigen weg en die zou je graag 
een beetje willen sturen.’ 

KUN JE WAT VERTELLEN OVER DE 
GROEI VAN DE NVCG IN DE AFGELOPEN 
VIJFTIEN JAAR?
‘We hebben de eerste jaren veel mensen toegela-
ten als kandidaat-lid en die kregen dan een zoge-
naamde visitatie. Wanneer ze dan goed genoeg 
bevonden waren, werden ze als lid toegelaten. 
Toch ervoer ik ook veel tegenwerking van andere 
leden. Ik ben niet zo van het harde duwen, meer 
van de consensus en het overleg en dat is de reden 
dat ik in 2011 met het voorzitterschap ben gestopt. 
Gelukkig was de club inmiddels wel behoorlijk 
gegroeid. Niet alleen in omvang, maar ook qua 
regelgeving. Het fundament was gelegd voor mijn 
opvolgers: Peter Termohlen en Catharina Meijer. 
Zij hebben vervolgens krachtige stappen gezet 
naar professionalisering om van dit ‘cowboy-vak’ 
een echt vak te maken.’     
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EEN VERENIGING HEEFT VELE 
VOORDELEN, MAAR HOE ZIT HET MET 
DE ONDERLINGE CONCURRENTIE?
‘Elke artsenvereniging heeft te maken met zelfstandige 
ondernemers en iedereen heeft zijn eigen toko die hij of 
zij zo goed mogelijk wil presenteren. Maar een vereniging 
is vooral bedoeld voor samenwerking en versterking van 
elkaar. Het beroep ‘cosmetisch arts’ is tot nu toe een nog 
niet beschermde titel. Iedere dokter kan zich cosmetisch 
arts noemen. Wij als vereniging doen er alles aan om dit 
te veranderen onder meer door onze regels daarvoor zelf 
samen te stellen en ook zelf contact met de overheid te 
zoeken. Daarbij verzorgen we nu diverse opleidingen. Een 
begin is gemaakt. Dit alles om erkenning te verkrijgen en het 
beroep te beschermen. Op die manier zijn we proactief bezig 
en houden we het heft in eigen handen.’ 

WAT ZIJN VOLGENS JOU DE BELANGRIJKSTE 
KWALITEITSVERBETERINGEN VAN DE NVCG 
DE AFGELOPEN TIJD?
‘Als eerste toch zeker het aanzienlijk toegenomen leden-
aantal, ten tweede de professionalisering, onder andere 
door opleiding. Er wordt lesgegeven door verschillende ge-
renommeerde mensen uit het vakgebied, vanuit binnen- en 
buitenland. Denk aan chirurgen, dermatologen en laserspe-
cialisten en niet te vergeten leden van onze verenging. Zelf 
lever ik ook een kleine bijdrage aan het geheel. Uiteindelijk 
is het de bedoeling dat het beroep van cosmetisch arts een 
breed spectrum heeft, zodat iedereen van alles leert en zich 
ook weer kan specialiseren in een bepaald soort aanpak. 
Ten slotte zijn er ook stappen gezet in het opstellen van 
de zogenaamde veldnormen. Dus daar waar de overheid en 
inspectie normaal gesproken richtlijnen geven, hebben wij 
nu zelf de punten kunnen bepalen waarop we afgerekend 
willen worden.’

WAT IS DE MEERWAARDE VOOR EEN 
COSMETISCH ARTS OM AANGESLOTEN TE 
ZIJN BIJ EEN BEROEPSVERENIGING 
ZOALS DE NVCG?
‘Deze vraag moet je eigenlijk in tweeën splitsen, want vroe-
ger, vóór de professionalisering, was het goed om lid te zijn 
omdat je daardoor onderling contact had en informatie kon 
uitwisselen. Tegenwoordig is het met name een voorwaarde 
om jezelf serieus te nemen. Net zoals een cardioloog lid is 
van de cardiologenvereniging. Dus wanneer je als een goed 
cosmetisch arts wilt worden gezien, zul je je bij een beroeps-
vereniging moeten aansluiten.’

WAT ZIJN VOLGENS JOU DE BELANGRIJKSTE 
VERANDERINGEN VAN DE AFGELOPEN TIJD 
ALS HET GAAT OM HET BEROEP VAN 
COSMETISCH ARTS?
‘Naast hetgeen we al hebben besproken, komen er steeds 
meer geavanceerde behandelingen en producten op de 
markt. Een andere opvallende ontwikkeling, waar we ons 
sterk voor hebben gemaakt is de landelijke erkenning. 

De patiënt wordt zich steeds meer bewust van wat de 
expertise van een cosmetisch arts is: botulinetoxine, 
fillers, diepte peelings, laserbehandelingen en kleine 
chirurgische verrichtingen zoals ooglidcorrectie.

HOE ZIE JIJ DE TOEKOMST VOOR DE
COSMETISCH ARTS IN NEDERLAND?
‘Voordat ik iets over de toekomst zeg, wil ik graag 
even stil staan bij het verleden en wel bij drie zeer 
gewaardeerde leden die helaas overleden zijn. Als 
eerste Steven Starrenburg, een ware alleskunner! Wat 
hij ook maar aanpakte werd een succes. Hij overleed 
plotseling op veel te jonge leeftijd. Daarna volgde 
Henri Maas Geesteranus, een plastisch chirurg die heel 
veel affiniteit had met ons vak en zich heel actief voor 
onze vereniging inzette. En tenslotte Paul Musarella, 
een grootheid - vooral in het buitenland - die vele 
functies heeft bekleed. Stuk voor stuk zijn zij een 
groot gemis. Niet alleen voor onze vereniging, maar 
voor onze algehele branche. 
En dan nog mijn antwoord op jouw vraag: ik ben heel 
blij dat ons beroep nu eindelijk serieus wordt erkend 
en dat er op alle fronten steeds meer duidelijkheid 
ontstaat. Vooral het feit dat mensen hierdoor beter 
kwaliteit leren herkennen en men zeker weet dat 
men bij ons in goede handen is. 
Dat hebben we toch maar mooi voor elkaar gekregen!’ 
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Cosmetisch arts Catharina Meijer (53), 
oprichtster en directeur van DermaClinic, 
zit nu ruim zeven jaar in het bestuur 
van de Nederlandse Vereniging 
Cosmetische Geneeskunde (NVCG). 
Haar missie was om de cosmetische 
geneeskundige sector te professio-
naliseren. Een missie die ze abso-
luut heeft waargemaakt. ‘Ons 
belangrijkste doel is bereikt.’

HOE BEN JIJ ALS VOORZITTER IN 
HET BESTUUR GEKOMEN?
‘In eerste instantie werd ik als vicevoor-
zitter gevraagd naast mijn collega Peter 
Termohlen. Dat wilde ik graag doen, op 
voorwaarde dat er dan wel op profes-
sionalisering zou worden aangestuurd. 
Noodzaak hiervoor was de aanscherping 
van de regels. Diegenen die lid waren 
moesten voldoende aantoonbare kwa-
liteit kunnen bieden en aan bepaalde 
richtlijnen voldoen. Mijn tweede 
voorwaarde was de betaling van 
een hogere contributie. Professio-
nalisering kost helaas veel geld.’ 

AANSCHERPING VAN DE REGELS, ZEG JE. IK 
KAN ME ZO VOORSTELLEN DAT ER WELLICHT 
BEPAALDE LEDEN NIET BLIJ MEE WAREN?
‘Ja dat klopt. Daar kan ik kort over zijn. Een aantal van de 
eerste ‘cowboys’ zijn daarom vertrokken en sommige zijn zelfs 
een eigen vereniging begonnen. Ik gebruik het woord ‘cow-
boys’ omdat dit nieuwe vak in het begin een waar avontuur 
was, waarin iedereen maar wat deed. De effecten van onze 
behandelingen en de veiligheid van de cliënt stonden niet 
voorop. En het commerciële karakter van ons vak trok veel 
wildgroei aan. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen vak-
mensen tussen zaten. De eersten zijn ooit ergens begonnen en 
hebben het vak van collega’s in binnen- en buitenland geleerd. 
Als wij echter erkend willen worden door de overheid en als 
erkend medisch discipline op de kaart willen staan, moeten 
we ons op dezelfde wijze organiseren zoals dat bij andere 
medische disciplines in Nederland is geregeld.’ 

IN DECEMBER VIEREN JULLIE HET VIJFTIENJARIG 
BESTAAN VAN DE NVCG. WAT BETEKENT DAT 
VOOR JOU?
‘In deze maand valt er veel samen. Het is niet alleen ons derde 
lustrum, maar tegelijk ons vierde jaarcongres. Twee jaar gele-
den werd dit geopend door minister Schippers, waarbij 

zij toen al aankondigde dat de regels in de cosmetische 
sector zouden worden aangescherpt en dat een kwaliteits-
kader voor de Cosmetische Geneeskunde noodzakelijk is. 
En nu wordt het congres geopend door Peter Holland, die 
namens het Zorginstituut als voorzitter van dit traject die 
klus nu bijna heeft geklaard. De erkenning van de cosmetisch 
arts als specialisme binnen de Nederlandse gezondheidszorg 
is nu een feit. Van meet af aan heb ik me het meest bezig 
gehouden met de professionalisering van ons vakgebied en 
de gang naar erkenning voor cosmetisch artsen. Dat kan 
alleen als iedereen bereid is om kwaliteit voorop te stellen. 
Dat was echt mijn persoonlijke missie en het ging bepaald 
niet over een rode loper. Maar voor iedere verandering is 
altijd een revolutie nodig. Het was soms wel oorlog. 
Maar gelukkig gaat dat nu veel beter.’

ZIJN ER OOK MENSEN GEWEEST DIE JOU BIJ 
DEZE KLUS SPECIFIEK HEBBEN GESTEUND OF 
GEÏNSPIREERD?
‘Sinds 2011 ben ik namens de NVCG betrokken geweest bij 
het opstellen van Europese richtlijnen voor cosmetische 
geneeskunde bij het NEN, het Nederlandse Normalisatie-
instituut. Daarbij zaten wij als cosmetisch artsen, samen 
met de plastisch chirurgen, dermatologen, KNO-artsen 
en andere medische disciplines, maar in die tijd was ook 
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Lies Lunsing als inspecteur van de Inspectie Gezondheids-
zorg van de partij. In die periode was er heel veel strijd en 
onenigheid. Lies Lunsing was op een hele fijne en oprechte 
manier wezenlijk betrokken bij onze zaak en zat daar zelfs 
buiten haar eigen kantooruren. Haar ondersteuning was 
voelbaar wanneer ze mij raad gaf in de wandelgangen.  
Catharina,’ sprak ze me dan bijna moederlijk toe, ‘zorg dat je 
aansluiting zoekt met je richtlijnen en dat je voor de leden, 
die niet voldoen aan de algemeen geldende richtlijnen, een 
overgangsregeling maakt. Zorg daarnaast dat je een oplei-
ding hebt. Wacht niet totdat de overheid zich ermee gaat 
bemoeien. Ga zelf aan de slag!’ Deze betrokkenheid maakte 
veel indruk op mij. Niet alleen omdat ze het allemaal zo 
helder zag, maar vooral omdat ze de moeite nam om mij de 
juiste weg te willen wijzen. Haar goede adviezen heb ik zeer 
ter harte genomen. Zij is inmiddels met pensioen, maar ze 
heeft mij en onze beroepsgroep oprecht goed geholpen.’ 

EN WAS ER NOG IEMAND?

‘Ja meerdere, maar Edith Schippers is vooral heel belangrijk 
geweest. Zij heeft heel veel energie en tijd in de cosmeti-
sche sector gestoken. Haar heldere visie dat patiënten te 
allen tijde recht hebben op goede zorg, ook als het niet-ver-
zekerde zorg is, en haar standvastigheid heeft ons in onze 
professionaliseringsslag enorm geholpen. Op het eind van 
haar ambtstermijn was er tussen de betrokken medische 
disciplines nog steeds geen consensus over het beoog-
de kwaliteitskader. Toen heeft zij het Zorginstituut de 
opdracht gegeven om het kwaliteitskader te ontwikkelen. 
Mijns inziens een meesterlijke zet omdat ze op die manier 
‘over haar tijd heen’ heeft kunnen regeren en op deze wijze 
geborgd heeft dat de jarenlange inzet voor kwaliteitsver-
betering in de cosmetische sector niet verloren is gegaan 
en de klus alsnog geklaard wordt. Het Zorginstituut werkt 
namelijk met harde deadlines en - bij uitblijven van consen-
sus tussen betrokken partijen - kunnen zij de zogenaamde 
doorzettingsmacht inzetten. Het goede nieuws is dat het 
Zorginstituut voor ongeveer 80 procent consensus heeft 
weten te bereiken tussen partijen. Voor de resterende 20 
procent wordt nu de doorzettingsmacht ingezet.’  

WAT HEEFT DEZE PROFESSIONALISERING, 
BEHALVE ERKENNING, NOG MEER 
OPGELEVERD?
‘De hele domeinstrijd die wij gevoerd hebben met onze 
con-collega’s, spitste zich voor een groot deel toe op de 
chirurgie. Cosmetisch artsen verrichten vooral veel licht 
invasieve behandelingen - waaronder injectables, maar 
doen ook steeds meer cosmetische chirurgie. Veel medisch 
specialisten waren daar niet blij mee. Het was jarenlang on-
bespreekbaar. De samenwerking, die onder leiding van Peter 
Holland vanuit het Zorginstituut heeft plaatsgevonden, 
heeft er ook toe geleid dat wij nu een extra opleidingsmo-
dule voor cosmetische chirurgie zullen ontwikkelen. Deze 
extra module is geen vast onderdeel van de opleiding tot 
cosmetisch arts, maar eenmaal erkend cosmetisch artsen 
kunnen deze module volgen om zich ook daarin te kunnen 
bekwamen. Innovatie en ontwikkeling is belangrijk en het 
is niet goed dat domeinstrijd leidt tot een strak en rigide 
systeem, waardoor hoopopgeleide ambitieuze artsen daarin 
beperkt worden. 

Het belangrijkste uitgangspunt is dat het de bekwaam-
heid is die bepaalt of de arts bevoegd is, ongeacht het 
medisch specialisme waaruit hij of zij voortgekomen is. 
Hoewel nog met moeite, zien we een beweging komen 
dat partijen dat inzien en dat is uiteindelijk winst voor 
iedereen.’ 

WELLICHT EEN DOMME VRAAG - VERGEEF 
ME WANT IK BEN NATUURLIJK EEN LEEK - 
MAAR WAT HEBBEN ESTHETIEK EN 
GEZONDHEID MET ELKAAR TE MAKEN?
‘Esthetiek en gezondheidszorg hebben alles met elkaar 
te maken, zeker als het om medisch cosmetische zorg 
gaat. Ik vind dit daarom juist een hele leuke vraag! 
Houd deze er maar in, want dit is een heel cruciaal 
punt en één van de belangrijkste redenen waarom 
we zo ver hebben kunnen komen.
Dit is precies ook waar Edith Schippers voor stond. 
Want of het nu pure cosmetiek is of niet; het is en 
blijft medische zorg en iedere cliënt heeft recht op 
kwalitatief goede zorg. Daarbij is er heel vaak op 
zijn minst gedeeltelijk ook sprake van een medische 
indicatie. Dat staat los van de vraag of de behandeling 
vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aan-
vullende verzekering. Een patiënt komt niet zomaar en 
heeft een medische hulpvraag. De hamvraag is en blijft 
nog altijd: waarom komen mensen bij een cosmetisch 
arts? De meeste mensen toch echt omdat ze ergens 
mee zitten. Onze cliënten gaan meestal gebukt onder 
bepaalde uiterlijkheden en voor hen biedt medisch cos-
metische zorg een wezenlijke bijdrage aan de gezond-
heid. Om dit allemaal goed te kunnen bepalen is het 
eerste consult voor mij altijd van onschatbare waarde.’ 

KOST HET VOORZITTERSCHAP JE 
VEEL TIJD?’
‘Heel veel tijd. Dit punt staat onder andere op de 
agenda van de algemene ledenvergadering. Als mijn 
medebestuursleden en ik de tijdsbesteding in de 
afgelopen zeven jaar ten behoeve van de NVCG en 
de professionalisering van onze beroepsgroep hadden 
moeten kapitaliseren, waren we zo ver niet gekomen. 
Het is tot nu toe liefdewerk oud papier geweest en 
daar heb ik destijds heel bewust voor gekozen. Die 
hele professionalisering is natuurlijk ook een nogal 
politiek spel, waardoor het lastig is om dat zomaar aan 
iemand over te dragen. Dat wil ik niet doen voordat 
we daadwerkelijk tot de gevestigde orde behoren en 
ik heb eigenlijk ook nog wel wat toekomstplannen 
voor de NVCG. Mijn allergrootste beloning is dat het 
professionaliseringtraject geslaagd is. Dat wij nu een 
erkend specialisme zijn binnen de gezondheidszorg is 
echt uniek. Niet alleen in Nederland, maar zelfs inter-
nationaal: voor zover ik weet is alleen in Colombia een 
vergelijkbare situatie en in veel andere landen wordt 
nog eenzelfde strijd gevoerd. Dat wij in Nederland nu 
zo ver zijn is een grote overwinning en niet in geld 
uit te drukken.’
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Door drs. Ludy Holst, cosmetisch artsNVCG CONGRES
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De nieuwe vergaderlocatie van de NVCG in het 
Apollo Hotel te Vinkeveen heeft een grotere capaci-
teit en is daarom geschikt voor ons voortdurend groei-
end aantal deelnemers. Inmiddels weten velen van ons 
dat de borrel en het eten er goed smaken. 
Degenen die zich ook hadden ingeschreven om na het 
Lustrumdiner te blijven slapen, weten nu ook dat de 
bedden in het hotel comfortabel zijn. Na het feestelijk 
Lustrumdiner met bijzonder entertainment eindigde 
de avond in de bar van de aangrenzende Harbour Club. 
Voor het congres dat de volgende ochtend aanving 
hadden 150 deelnemers zich ingeschreven. 
Naast de aanwezigheid van vele leden van de NVCG 
en NVCC waren ook veel andere artsen en medisch 
specialisten aanwezig met affiniteit voor de cosme-
tische geneeskunde. 

THEMA: OP DE KAART
Het congres begon na de officiële opening met een 
introductie van onze voorzitter Catharina Meijer. 
Het thema van dit congres was: “Op de Kaart”
Dit sloot mooi aan bij het feit, zoals Catharina het nu 
officieel bekend maakte dat onze beroepsgroep een 
erkende status zal gaan krijgen. De vereniging heeft 
een hele ontwikkeling doorgemaakt van voormalig 
Vereniging voor Artsen voor Rimpelbehandelingen 
naar de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische 
Geneeskunde. 
Binnen enkele maanden zal naar verwachting het 
vak cosmetisch arts een erkend beroep worden! 
De voorzitter Catharina Meijer gaf daarna het woord 
aan Peter Holland (voorheen gynaecoloog, gere-
nommeerd zorgbestuurder, oud-voorzitter KNMG, 
buitengewoon voorzitter van de IGZ en sinds 2017 
voorzitter van het traject van de totstandkoming van 
het Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde bij het 
Zorginstituut Nederland). 

Peter Holland benadrukte aan het einde van zijn 
speech dat hij als onafhankelijk adviseur ons twee 
zaken op het hart wilde drukken. 

Hij pleitte voor meer wetenschappelijk onderzoek 
binnen onze beroepsgroep en ook dat we stil moeten 
staan bij wat ons vak, vaak geuit door vloggers en 
bloggers die daarvoor gratis behandelingen aange-
boden krijgen, uitstralen naar jonge mensen, veelal 
vrouwen. 
We zouden er meer bij stil moeten staan wat een 
negatieve effecten dit zou kunnen hebben op het 
zelfbeeld van jonge mensen en om die reden zouden 
wij terughoudend moeten zijn met acties en gratis 
behandelingen. Een boodschap om mee naar huis te 
nemen dus!

LEZINGEN & WORKSHOPS 
Hierna begonnen de verschillende lezingen en work-
shops. Zowel nationale als wel negen internationale 
sprekers deelden daarin hun expertise over diverse 
aspecten binnen de cosmetische geneeskunde. Daarbij 
mengden de artsen met meer dan twintig jaar ervaring 
zich gemoedelijk onder de nieuwelingen in het vak. 

Natuurlijk waren ook de meeste van onze sponsoren 
aanwezig. De zaal met sponsoren was ruim en goed 
gesitueerd tussen de verschillende zalen, de ont-
vangst-en pauzeruimte. Er was tussen de sessies vol-
doende tijd om langs de verschillende stands te lopen. 

De workshops gingen niet alleen over injectables en 
complicatiemanagement maar ook over groeifactoren, 
bodycontouring, haartransplantaties, dermatografie 
en biochirurgie zoals onder andere lipofilling met PRP. 
Dit congres was tevens geaccrediteerd door: NVPC, 
NVDV, NVMKA, NVKNO en de NOG.

De 64e algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde 

vond plaats op 30 november jl. in het Apollo Hotel te Vinkeveen. 

Deze nieuwe locatie heeft ons veel enthousiaste reacties opgeleverd. 

Op de volgende negen pagina's de opening en impressies  >

Verslag 4e NVCG congres 2018 

' E R K E N D E  S T A T U S ' 
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VERSLAG NVCG CONGRES Fotografie Sandra Reeb-Gruber

Vinkeveen, 1 december 2018, Peter Holland, voorheen gynaecoloog, gerenommeerd 

zorgbestuurder en oud-voorzitter KNMG is sinds 2017 onafhankelijk voorzitter van het traject 

van de totstandkoming van het Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde bij het Zorginstituut 

Nederland. Hij opende het 4e NVCG-congres met de volgende toespraak.

allereerst wil ik u van harte feliciteren met uw verjaardag, het 
15-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging Cosmetische 
Geneeskunde, de NVCG. Misschien een goed moment om ook 
de eerste naam van uw vereniging, de vereniging van artsen 
voor rimpelbehandeling, even in herinnering te brengen. Die 
naam bleek het afgelopen jaar eigenlijk heel toepasselijk. 
Want wat heb ik de afgelopen periode veel rimpels en plooien 
gladgestreken. Dat was nodig om de cosmetische geneeskun-
de goed op de kaart te krijgen.

Twee jaar geleden stond minister Edith Schippers van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport hier. Ze bracht een dub-
bele boodschap. Enerzijds noemde  ze de cosmetiek een ‘hart-
stikke mooi vak’. Anderzijds waarschuwde ze: ‘Mooi maken 
kan lelijk uitpakken’. Ze eiste betere voorlichting, toetsbare 
kwaliteit, erkende opleiding, veldnormen en richtlijnen. 
Het was niet de eerste keer dat ze nadrukkelijk sprak over 
de cosmetische geneeskunde. In 2013 schreef ze de Tweede 
Kamer: ‘Overheidsingrijpen in de cosmetische geneeskunde 
is gewenst omdat cliënten zich bewust moeten zijn van de 
risico’s en effecten.’ 

Toen de partijen in de cosmetische geneeskunde er zelf niet 
uit kwamen, doorbrak de minister de impasse. Ze gaf het Zor-
ginstituut Nederland (ZIN) de opdracht een Kwaliteitskader 
Cosmetische Geneeskunde op te stellen. 

Het zorginstituut bewaakt het kwaliteitsregister en het heeft 
doorzettingsmacht. Als een beroepsvereniging niet levert, 
stelt het instituut zelf een kwaliteitskader vast en dat komt 
dan in het register. Bindend. Tegen die achtergrond kregen 19 
partijen nog één kans. Met een onafhankelijke voorzitter, met 
mij. Een logische opdracht. De vraag naar cosmetische genees-
kunde is groot: in 2017 deden 290.000 mensen er een beroep 
op en waren er 390.000 injectables behandelingen. Maar een 
toetsingskader ontbrak. 

Wat heb ik gedaan? Met alle partijen ging ik rond de tafel. 
Dat waren onder meer de NVCG, de NVPC, de NVVCC en de 
huidtherapeuten. En ook de Patiëntenfederatie en Zorgver-
zekeraars Nederland. Wij gingen eerst het kwaliteitskader 
op- en vaststellen en daarna een addendum met bekwaam-
heidseisen. 

Het kwaliteitskader ligt er. Veertig pagina’s dik. 

"Beste mensen,
Het geeft cliënten inzicht over de kwaliteit van de cos-
metische zorg. Het bevat afspraken over de organisatie en 
uitvoering van de zorg. Het beschrijft ook aan welke eisen 
zorgverleners en zorgaanbieders moeten voldoen. 

Er staan bijvoorbeeld eisen in voor de ruimtelijke faciliteiten, 
voor de taken en bevoegdheden van zorgaanbieders en voor 
het vaststellen van benodigde zorg. Inclusief beschrijvingen 
voor waarneming, continuïteit, kwaliteitssysteem, nascho-
ling, visitatie, audit, klachtenregeling, risicobeheerssysteem, 
professionele standaarden, hoofdbehandelaarschap en na-
zorg, enzovoorts. Naast het kwaliteitskader gelden natuur-
lijk alle andere wettelijke verplichtingen. 

Zijn alle partijen het eens geworden over een kwaliteitska-
der? Ja. Maar twee partijen maakten een voorbehoud. Dat 
zijn de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) en Zorg-
verzekeraars Nederland. Zij koppelen hun instemming aan 
het addendum. Pas als dat er ligt, bepalen zij of ze wel of 
niet akkoord gaan. In het addendum worden de bekwaam-
heidseisen bepaald  voor medisch cosmetische verrichtingen.

Partijen kwamen het volgende overeen:
  De cosmetische geneeskunde krijgt een structurele 

plaats in de Nederlandse gezondheidszorg en sluit aan 
bij de reguliere geneeskundige specialismen. Met dezelf-
de rechten en plichten en met één wetenschappelijke 
vereniging waarin de NVVCC op gaat in de NVCG.  

  Het opleidingsplan van de NVCG ligt voor erkenning 
bij het College Geneeskundige Specialismen. Het bevat 
onder meer beschrijvingen voor injectables, cosmeti-
sche dermatologie en ingrepen met licht en laser, e.e.a. 
conform de CanMEDS systematiek. Na erkenning wordt 
de cosmetische geneeskunde een profielspecialisme 
van de KNMG, een beschermd beroep. Ook komt er een 
facultatieve opleidingsmodule chirurgie. 

  Het opleidingsplan is leidend voor de bekwaamheidsei-
sen die gesteld worden aan degenen die in de cosmeti-
sche geneeskunde werkzaam zijn.

  De basis van het addendum is een beschrijving van de 
bekwaamheidseisen. Er is in samenwerking met een 
onderwijskundige een plan van aanpak gemaakt voor de 
formulering van bekwaamheidseisen voor het uitvoeren 
van cosmetische verrichtingen. 
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4e NVCG-congres 2018 
geopend door 

Peter Holland

Overeenstemming kwam er niet over het 
vastleggen van de cosmetische verrichtingen 
waarvoor de bekwaamheidseisen gelden: voor 
welke cosmetische verrichtingen bekwaam-
heidseisen worden opgesteld en waar deze 
worden vastgelegd. De FMS wil dat in het 
register. De NVCG wil dat in het opleidingsplan.  

Conclusie
De cosmetische geneeskunde staat structu-
reel op de kaart in de Nederlandse gezond-
heidszorg. De wetenschappelijke raad van het 
Zorginstituut Nederland neemt een definitief 
besluit over het complete pakket: kwaliteitska-
der en addendum.

Tot slot nog dit
Op verzoek van de Patiëntenfederatie deed 
Panteia onderzoek onder patiënten na een 
cosmetische ingreep. Daaruit bleek onvrede. 
Over de informatie vooraf. Die ervaarden 
patiënten als te beperkt en sturend. Over de 
noodzaak van de te leveren zorg willen zij 
meer objectieve informatie. Een ander punt 
van aandacht is de impact van rolmodellen 
uit de sociale media. Die krijgen gratis cosme-
tische zorg en beïnvloeden jonge mensen. 
Ik adviseer uw vereniging daarvoor gedrags-
regels op te stellen.”
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IMPRESSIONS
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LEZINGEN & WORKSHOPS

Cg MAGAZINE      DECEMBER  201830



DECEMBER  2018      Cg MAGAZINE 31
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LUSTRUMDINER  & SPECTACEL
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Op de kaart

7X
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Door dr. Ahmed Al-Qahtani

United Arab Emirates University, College of medicine and health sciences, UAE

1

Growth Factors: 
harnessing healing power, 
from restoration 
to rejuvenation

Since the Nobel Prize-winning discovery of nerve growth factor (NGF) and 
epidermal growth factor (EGF) in 1986, scientists and physicians alike have 
sought to understand and apply the physiological benefits of growth factors. 

In both healing and rejuvenation, tissue remodeling and systemic restoration, 
strides have been made in this regard. While the activity of growth factors and 
other elements of the cell secretome in response to acute wound damage are 
becoming increasingly well known, it remains a novelty to many that similar 
principles of restoration and remodeling repair can be employed for the sake of 
cosmeceutical rejuvenation. Within this domain, topical serums containing an 
intricate balance of growth factors, cytokines and other peptides have proven 
effective in reversing the signs of extrinsic aging. 

Those engineered peptides are now patented (U.S. Pat. 8,518,819). This study 
corroborates the idea that the topical application of growth factors and 
cytokines are beneficial in reducing the signs of skin aging of the face, including 
the area around the eyes. Moreover, growth factors have been shown to restore 
hair growth and slow down the progression of Androgenetic alopecia. 

Our study established the effectiveness of naturally occurring growth factors 
for anti-aging, skin rejuvenation, wound healing and for the first time in the 
treatment of hair loss.
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Door dr. Saâdia Hannachia en Nick van Lanschot2

“Eigenlijk werkt CoolSculpting® als een niet-invasieve liposuctie”, vertelt Hannachia tijdens het NVCG-congres. 
“We kunnen met de behandeling dezelfde effecten bereiken als een plastisch chirurg, maar er komt geen naald bij 
kijken.2  CoolSculpting® is een cryolipolysebehandeling die vetcellen permanent vernietigt3 zonder chirurgische 
behandeling.4
We bevriezen de vetcellen niet, want dan kun je weefselschade induceren, maar bij een temperatuur van 2 tot 
4 graden creëren we een apoptose bij de adiposiet. Ofwel: door de behandeling gaan vetcellen zichzelf vernietigen.5
”De vetcellen die door de geprogrammeerde celdood van de CoolSculpting®-procedure worden vernietigd, ver-
dwijnen in ongeveer drie maanden door het natuurlijke eliminatieproces van het lichaam.6

Bij een CoolSculpting®-behandeling wordt een speciaal vacuümapparaat op het gekozen lichaamsdeel geplaatst. 
De voorbehandelde huid wordt beschermd met een gelpad voordat het apparaat vacuümtrekt en de huid afkoelt. 
Daarbij worden de vetcellen afgekoeld tot 2 tot 4 graden, precies de temperatuur die nodig is om het proces van 
apoptose op te wekken. De behandeling duurt met de nieuwste generatie vacuümapparaten van CoolSculpting® 
gemiddeld 35 minuten, afhankelijk van de gekozen zone, en tijdens het proces wordt continu met sensoren de 
temperatuur gemeten. Wordt de huid te koud? Of zijn er wondjes op de huid? Dan slaat het apparaat automatisch 
af. De behandeling wordt afgerond met een diepe massage. Daarna kan de patiënt alles doen wat hij of zij wil, 
zelfs sporten is direct mogelijk. 

EXTRA BEGELEIDING
CoolSculpting® is een product van de grote farmaceut Allergan. En dat brengt grote voordelen voor de arts die 
voor het apparaat kiest. Zo krijgt elke arts een eigen Practice Development Manager toegewezen die helpt bij de 
implementatie van de vetbevriezingsbehandeling. “Je krijgt dus niet alleen hoogwaardige apparatuur, maar ook 
een hoogwaardige training en hoogwaardige procedure met CoolSculpting®”, zegt directeur Van Lanschot.

In Vinkeveen wordt een stukje van die begeleiding getoond door Van Lanschot die, aan de hand van het boek 
Influence The Psychology of Persuasion van Robert Caldini, vertelt hoe je mensen kunt overtuigen voor jouw 
CoolSculpting®-behandeling te kiezen. “Het gaat om autoriteit uitstralen, sociale bewijskracht, consistent gedrag, 
sympathie, wederkerigheid en inspelen op de fear of missing out”, zegt de directeur. “Hang bijvoorbeeld je diploma’s 
aan de muur, zorg voor verbondenheid met de patiënt en wijs erop dat CoolSculpting® écht anders is dan een 
goedkope cryolipolysebehandeling van de schoonheidsspecialist. Hier krijg je een bewezen effectieve behandeling 
van een medisch specialist en we laten bewijs zien dat het werkt met herkenbare mensen.” 

Bodycontouring met CoolSculpting®:
“Na één behandeling zie je al een vetreductie tot 27 procent” 1

CoolSculpting® is een vetbevriezingsbehandeling die door steeds meer BIG-geregistreerde artsen in Nederland wordt uitgevoerd. 
Tijdens het lustrumcongres van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) op zaterdag 1 december in 
Vinkeveen vertelden cosmetisch arts Saâdia Hannachia en directeur Nick van Lanschot over het indrukwekkende succes 
en de grote motor achter de behandeling. 
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ONAFHANKELIJK BEWEZEN
Het grote verschil tussen CoolSculpting® en andere vetbevriezingsbehandelingen is volgens de directeur dat 
Allergan alleen de apparatuur verkoopt aan BIG-geregistreerde artsen en dat de werking wetenschappelijk is 
aangetoond. CoolSculpting®-systemen bevatten geïntegreerde veiligheidsmaatregelen7 en tot februari 2018 
zijn er al 52 peer reviewed en diverse onafhankelijke onderzoeken gedaan naar de werking van de behandeling. 
“Daarmee is de effectiviteit van de behandeling daadwerkelijk aangetoond”,8 vertelt Hannachia. 
Eventuele pijnklachten zijn volgens de cosmetisch arts van voorbijgaande aard. “Als er sprake van is, is het 
meestal in een half jaar voorbij. Ik heb ook nooit iets hoeven uitschrijven voor neuropathie. Tot nu toe zijn 
zo’n 17.000 CoolSculpting®-behandelingen gedaan in inmiddels 10 Nederlandse klinieken. Daarbij zie je duidelijk 
de resultaten: een reductie van het aantal vetcellen tot wel 27 procent, al na één behandeling, afhankelijk 
van de behandelde zone.9  En in onze klinieken zien we ook dat op de langere termijn, 6 of 9 jaar later, 
de vetreductie door CoolSculpting® nog altijd standhoudt.10 ” 

BODYSCULPTING MET COOLSCULPTING®
CoolSculpting® is geschikt voor bodysculpting op bepaalde 

delen van het lichaam; de kin, bovenarmen, buik, flanken, 

rug, binnenkant en buitenkant bovenbenen, boven de knie 

en onder de billen. De behandeling wordt alleen toegepast 

op patiënten met een BMI van onder de 30, daarboven wordt 

aangeraden eerst af te vallen en een meer gezonde levensstijl 

te ontwikkelen. 

Kijk voor meer informatie op www.coolsculpting.nl
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Door Eddy van der Velden3

Misschien is 
dermatografie / 
keratografie 
een optie?

SAMENVATTING 
Binnen het vakgebied cranio maxillo-faciale heelkunde, dermatologie, plastische en reconstructieve 
chirurgie, neurologie/neurochirurgie, urologie, KNO oncologie, forensische en oogheelkunde is de 
behandeling van huidafwijkingen bijvoorbeeld in het hoofd- hals- nekgebied in het verleden veelal 
beperkt gebleven tot camouflage-adviezen. Het stigmatiserend karakter van vele afwijkingen van de
huid, met name het 'geschonden aangezicht' evenals de handreiking, heeft vaak grote gevolgen voor het 
sociale en culturele leven van deze patiënten.

In de afgelopen 38 jaar is de dermatografie/keratografie wetenschappelijk zodanig ontwikkeld door 
prof. Eddy M. van der Velden, de grondlegger van dit sub-specialisme, dat nu een algemeen toepasbare 
en reproduceerbare techniek voorhanden is. Wat heeft geresulteerd in meer dan 100 internationale 
publicaties.
Sinds 1980 verricht prof. Eddy M. van der Velden wetenschappelijk onderzoek in verschillende 
Academische Ziekenhuizen in binnen en buitenland naar kleurstofpigmenten in het humane weefsel 
en het hoornvlies in de ruimste zin van het woord, en de toepasbaarheid van diverse stoffen die door 
middel van dermatografie lokaal kunnen worden aangebracht in de huid.

Andere dermatografische behandelingsmodaliteiten met actieve stoffen – Cytostatica zoals 
Bleomycine, Interleukine, Interferon, nor-Adrenaline en Bacillus Calmette-Guérin ( BCG), Poliovirus – 
en de rol van ontstekingsonderdrukkers zoals 5-Fluorouracil en andere zullen het onderwerp zijn 
van verder onderzoek.

Naar schatting zal dermatografie in de toekomst een belangrijke vaccinatiemethode worden voor 
een reeks stoornissen waaronder huidtumoren en voor het verhogen van de activiteit van het 
immuunsysteem,"immuunherkenning".

Sinds 2008 is Van der Velden coördinator van de SINs-groep (Small Implantable Neuro stimulators) en 
mede oprichter van www.braininnovations.nl

Voor meer informatie: eddy.vandervelden@planet.nl
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Door dr. Nimrod Friedman4

Stylage 
Male vs Female
“The female face Is recognized by its rounding’s. 
The male face is more square and sharp. So treating the 
male face should have a total different approach. 
The doctor, like the artist, should be able to put all 
the parts together and understand the relationship 
between them.”

STYLAGE THE FRENCH TOUCH
Afkomstig van Vivacy en geleverd door bo 
medical heeft Stylage in Nederland de markt 
veroverd op esthetisch/cosmetisch gebied. Deze 
hyaluronzuur draagt haar naam uit in natuurlijke 
schoonheid of wel “The French Touch” en 
wordt in vele klinieken toegepast op zowel de 
jonge, als de ouder wordende huid. Ook steeds 
meer mannen weten de kliniek te vinden voor 
het herstellen van volumeverlies. Het item van 
Stylage tijdens afgelopen NVCG-congres stond 
volledig in het teken van de behandeling van 
mannen ten opzichte van vrouwen. 

VEEL INTERESSE
Met een zaal vol artsen wisten we iedereen te 
interesseren met informatie over de natuurlijke 
contouren van de man en de vrouw. Hierbij 
werd zowel Rembrandt als Van Gogh als 
voorbeeld genomen, beide gezichten met zeer 
karakteristieke vormen en eigenschappen. Met 
goede vragen vanuit het publiek en aandachtig 
luisteren hebben we ons mannelijke model Hans 
wat meer volume kunnen geven in zijn gezicht 
met Stylage XL & XXL. Zijn partner Ronald 
konden we ten tonele halen om te laten zien 
dat we bij sterk verlies van elasticiteit en een 
verzakking van de huid een operatieve ingreep 
adviseren. 

STYLAGE PRODUCTEN OOK ZEER GESCHIKT 
VOOR DE MAN!
Mannen hebben een stevigere huid over het 
algemeen. 
Stylage XL en XXL zijn beide fillers op basis van 
een combinatie van cross-linked hyaluronzuur 
en een antioxidant (genaamd Mannitol). Deze 
combinatie zorgt ervoor dat het eindresultaat 
van de volumebehandeling er natuurlijk uitziet. 

Mannitol, dat van nature voorkomt in fruit en groenten, 
vermindert de negatieve effecten van vrije radicalen die 
vrijkomen bij de behandeling. Daarmee heb je minder kans op 
blauwe plekken en zwellingen na de behandeling en is je huid 
beschermd tegen afbraak van de filler. 

STYLAGE’S MEEST GEBRUIKTE PRODUCT IN NEDERLAND
Stylage M met Lidocaïne is veruit het meest gebruikte 
Stylage product van Nederland. Echter zijn er steeds meer 
mooie resultaten met verschillende diktes van de Stylage 
gel’s. Sluit daarom de Stylage XL & XXL niet uit. Dit zijn 
producten die een mooie opbouw geven onder de huid en 
daar waar het volume verlies plaatsvindt bij botresorptie. 
Daarom is de Stylage XL & XXL zeer geschikt voor: Opvullen 
van volume verlies zoals bijvoorbeeld, 

 Het verzachten van de wangen
 Vormgeven van de contouren van de kin
 Jukbeenderen en de kaaklijn 

TOEPASSINGEN
Stylage kan niet alleen ingezet worden bij de behandeling 
van: volumeverlies in het gelaat, handen, hals & decolleté, 
maar ook voor het hydrateren van de huid. 

Kijk voor meer informatie op:
http://bo-medical.com/nl/producten/injectables/stylage
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Door drs. Tom van Eijk, cosmetisch arts5

Op het gezicht heeft de veroudering een reeks aan effecten, deels intrinsiek, een onder andere door hormonen 
en telomeren georkestreerd proces, deels extrinsiek, door invloeden van buitenaf. Denk daaraan vooral aan door 
menselijk gedrag bepaalde schade, zoals die door overmatig zonlicht of door gebruik van drank of drugs. 
Zowel extrinsieke als intrinsieke factoren hebben invloed op de huid, met name op de kwaliteit en hoeveelheid 
collageen en elastine en het aanwezige hyaluronzuur.

Dit hyaluronzuur wordt geproduceerd door fibroblasten, keratinocyten en endotheelcellen en wordt afgebroken 
door hyaluronidases en vrije radicalen.

Herstel van het natuurlijke hyaluronzuur door middel van injecties heeft in beginsel slechts kort effect door 
deze afbraak. De fillerfabrikanten hebben daarom een manier gevonden om hyaluronzuur beter bestand 
te maken tegen hyaluronidase; crosslinken. Als crosslink-agens wordt over het algemeen BDDE gebruikt. 
Profhilo® is een hyaluronzuur zonder BDDE, door middel van thermisch crosslinken gestabiliseerd. 

Innovatief;  Winnaar van Aesthetic Awards, middels een nieuwe manier van thermisch crosslinken, 
(zonder BDDE) laat een langere werking zien ten opzichte van niet gecrosslinked hyaluronzuur, 
wat we kennen uit de mesotherapie.

Biocompatibel;  Profhilo® bestaat alleen uit zuiver hyaluronzuur en wordt dus uitstekend verdragen. 
Elke spuit van 2 ml. bevat 32 mg. hyaluronzuur van een hoog moleculair gewicht (1100-1400 kDa) 
en 32 mg. hyaluronzuur van een laag moleculair gewicht (80-100 kDa). 

Veilig;  Het ontbreken van toevoegingen aan de gel maakt de kans op vreemd lichaamsreacties uiter-
mate klein. Hyaluronzuur met een gewicht van meer dan 45 kDa werkt ontstekingsremmend.

Effectief;  De combinatie van verschillende hyaluronzuren in deze hybride heeft een stimulerende werking 
op de biologie van de huid die de hyaluronzuren los van elkaar niet hebben; het geheel is meer dan 
de som der delen.

Patiëntvriendelijk;  De 2 ml. gel is in 10 bolussen te verdelen over de twee gelaatshelften; een snelle, 
goed verdraagbare behandeling met weinig kans op hematomen.

Profhilo® , Een nieuw hyaluronzuur 
met unieke eigenschappen
Veroudering is binnen de cosmetische geneeskunde in de westerse landen een belangrijk gegeven. 
Veel van wat wij als artsen doen om het uiterlijk te verfraaien heeft te maken met het reduceren van
de fysieke en zichtbare gevolgen van het ouder worden.
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INDICATIE
Waar past Profhilo® in ons armamentarium? We zijn bekend met hyaluronzuur met name als dermale filler, 
versteviger en skinbooster. Stimulatie van biologische processen door middel van injecteren van bloedplaatjes 
is inmiddels een beproefde behandeling. 
Profhilo® geeft met 64 mg. hyaluronzuur in 2 ml. gel een grote hoeveelheid hyaluronzuur die zich in 24 uur 
met een actieradius van ongeveer 2 centimeter subdermaal verspreidt. Dit hyaluronzuur stimuleert onder 
andere de aanmaak van verschillende types collageen (1,3,4,7) en elastine in keratinocyten en fibroblasten.
Een bijkomende eigenschap van Profhilo® is het effect op de adipocyten in de sub-dermis. Onderzoek heeft 
aangetoond dat (in vergelijking met traditioneel gecrosslinked hyaluronzuur) Profhilo® stimulerend werkt 
op de differentiatie en overleving van de in het vet aanwezige stamcellen en adipocyten. 
Deze verbetering van de conditie van de huid is breed toepasbaar maar met name in het gezicht, hals, 
bovenarmen en handen populair. 

BEHANDELING
De verspreiding van Profhilo® wanneer het subdermaal wordt geïnjecteerd maakt de behandeling uiterst eenvoudig 
en voor de patiënt goed te verdragen. Meestal zal volstaan worden met de verdeling van de 2 ml. over 10 punten, 
bijvoorbeeld 5 per gezichtshelft. Massage is niet nodig, de gel verspreidt zich vanzelf. Door het beperkt aantal 
injecties en mogelijkheid vasculaire risicogebieden te omzeilen is de kans op hematomen gering.
De aanbevolen herhaalbehandelingen vinden na een maand plaats, in totaal twee tot drie behandelingen. 
Daarna kan gekozen worden voor een touch up, elke zes maanden.

Stellavato A, Corsuto L, D'Agostino A, La Gatta A, Diana P, Bernini P, et al. (2016)
Hyaluronan Hybrid Cooperative Complexes as a Novel Frontier for Cellular Bioprocesses Re-Activation. PLoS ONE 
11(10): e0163510. doi:10.1371/journal.pone.0163510

Antonietta Stellavato Marcella La Noce Luisana Corsuto Anna Virginia Adriana Pirozzi Mario De Rosa Gianpaolo 
Papaccio Chiara Schiraldi Virginia Tirino
Hybrid Complexes of High and Low Molecular Weight Hyaluronans Highly Enhance HASCs Differentiation: 
Implication for Facial Bioremodelling. Cell Physiol Biochem 2017;44:1078-1092

Carmen Laurino, MSc,a Beniamino Palmieri, MD,a and Alessandro Coacci, MDb
Efficacy, Safety, and Tolerance of a New Injection Technique for High- and Low-Molecular-Weight Hyaluronic Acid 
Hybrid Complexes, EPlasty.com Ootber 8th, 2015

Annalisa Beatini, Chiara Schiraldi, Adele Sparavigna
Hyaluronic acid hybrid cooperative complexes and the BAP (Bio Aesthetic Points) technique: the new edge 
in biorejuvenation. Aesthetic Medicine,Volume 2, Number 2, April-June 2016

Antonella D’Agostino, Antonietta Stellavato, Luisana Corsuto, Paola Diana,Rosanna Filosa, Annalisa La Gatta, 
Mario De Rosa, Chiara Schiraldi
Is molecular size a discriminating factor in hyaluronan interaction with human cells? 
www.elsevier.com/locate/carbpol, 5 September 2016
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Door dr. Jeroen Stevens6

1DIMENSIONALLY: 

In case of aging by ptosis only, strictly vertical lifting is advocated, exactly opposite to the vector of gravity (along 
the same 1Dimensional vertical line). Preferred and modified techniques for forehead, eyelid, tarsus, midface, face 
and neck have demonstrated their effect in over 2600 cases treated over the last 15 years. Techniques have been 
refined and improved, resulting in  longer lasting results with a more natural appearance and a reduced down time. 
Particularly, the ‘en-bloc’ technique for midface and short scar facelifting has proven to also reduce postoperative 
sequelae.

2DIMENSIONALLY: 

When the cause of aging is related to the skin, and thus is 2Dimensional, superficial micro fat grafting plus Platelet 
Rich Plasma (PRP) is to be preferred over non-regenerative techniques. In a retrospective study (on 82 out of 220 
patients randomly selected) the addition of PRP resulted in a significant drop in the number of days returning to 
work when added to a lipofilling procedure (#2, RTW dropped from 18.9 days to 13.2 days, p=0.019). Also the 
aesthetic outcome after MACS-lift + lipofilling + PRP was significantly better than the group without PRP.) Results 
from 650 cases of superficial lipofilling + PRP show a clear tendency of improved skin quality from reducing fine 
wrinkles and improving skin texture and color. However, in a prospectively randomized clinical trial significance of 
increased skin elasticity in relation to increasing age was p=0.056, most likely because of a statistical penalty for 
5 patient-drop outs out of the 32 cases investigated in this study. Further research is conducted to elucidate this 
promising effect of PRP and lipofilling and its Stromal Vascular Fraction (SVF) in skin quality.
A 2D-Double approach was presented to further improve results by adding a 30%-TCA-peeling tightening the skin 
from outside-in (n=>270). Skin features associated with aging, such as hyperpigmentation, skin spots, fine wrinkles 
and increased pore size all seemed to be further reduced with less postoperative complications than is frequently 
seen when applying TCA peeling as a single feature treatment. 

3DIMENSIONAL: 

If loss of volume is involved, neither lifting nor superficial injectables offer the right answer. Instead a technique 
with a 3D outward vector should be used. Larger volumes of deep lipofilling (12-22cc per side of the face) yield 
significantly better results than lifting alone (p<0.05). Surgical videos on how to use curved cannulas were 
presented to offer detailed insight in how to perform the technique yourself.

Cause-based therapy 
for the aging face - the 1.2.3.D concept, 
PRP and the potential relevance of SVF and PRS
THE 1.2.3.DIMENSIONAL CONCEPT AND ORGANIC COSMETIC SURGERY® are a cause based treatment strategy 
to address undesired changes in the complex process of the aging face. In a clear concept; vector analysis of aging and different 
techniques to reverse any of these undesired changes are combined with repair on a cellular level (regenerative surgery). 
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REGENERATION

Lipoaspirate was presented as not only a treatment modality for delivering volume (mainly coming from adipocytes) 
but also as a carrier for regeneration, coming from Adipose derived Stromal Cells (ASCs). The Fractionation of 
Adipose Tissue (FAT-procedure) was presented enabling a simple mechanical isolation procedure delivering SVF 
as a suspension of adipocyte-free cells with regenerative capacity in its own autologous matrix, without the use 
of enzymes or chemicals. Initial results of patients treated with Platelet Rich Stroma (PRP+SVF=PRS) for Alopecia 
Androgenetica, scar tissue (after radiation) and even intra-articular osteoarthritis seems promising but further 
investigation in randomized clinical setups is required before wide spread clinical use is to be advocated.

IN CONCLUSION

The 1.2.3.D Concept & Organic Surgery® provide a clear cause based approach to treating the aging face with 
significantly better results & reduced healing time by combining lifting, superficial and deep micro fat grafting, PRP 
& TCA-peels. A new way to mechanically dissociate adipose tissue by Fractionation (FAT-procedure) and produce 
SVF within 45minutes seems promising. 
Platelet Rich Stroma (PRS) seems to be a Regenerative Cell injectable potentially ameliorating outcome even more 
by enhancing repair of tissue damage.
A MasterClass on Organic Surgery will be held March 22nd 2019 for those who are interested in improving their 
knowledge and skills in this promising new field of expertise.

HPJD Stevens, MD, PhD, plastic surgeon    |    www.drstevens.nl    |    info@drstevens.nl
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Door Prof. dr. Martina Kerscher  en dr. Welf Prager7

Prof. Dr. Martina Kerscher, dermatoloog en professor Cosmetische Wetenschappen aan de universiteit 
van Hamburg, benadrukte het belang van de ogen binnen de cosmetische geneeskunde. Eye-tracking laat 
zien dat de ogen in het gezicht altijd de meeste aandacht trekken. Kleine veranderingen in de huidkwaliteit 
rond de ogen geven al een verschil in perceptie van schoonheid. 

AGING 
Ook aging is volgens Kerscher goed zichtbaar in het periorbitale gebied. Bot, ligamenten, volumeverlies 
en verschillende intrinsieke en extrinsieke factoren hebben effect op de huidkwaliteit en de daarbij 
waargenomen leeftijd. Bij het ouder worden, neemt de stevigheid en elasticiteit van de huid meetbaar af 
en migreert een deel van het onderhuids vet. De vetkussentjes om het oog (ROOF en SOOF) spelen daarbij 
een belangrijke rol. 
Bij volumeverlies kun je deze gebieden met fillers herstellen. Ook belangrijk zijn afwijkingen in de 
‘tear troughs’ (traan gootjes) en volumeverlies door botresorptie. 

BEHANDELING  
Kerscher is van mening dat iedere behandeling allereerst wordt afgesteld op de behoefte van de patiënt. 
“Bij jonge patiënten kun je behandelen met HA en CaHA of autoloog. Gebruik daarvoor kleine 
hoeveelheden HA om een verbetering van het huidoppervlak te bewerkstelligen. Dit komt voor een deel 
door stimulatie van de collageensynthese waardoor de dikte van de huid toeneemt. Naast fillers kun je 
periorbitaal gebruikmaken van botuline toxine. Er zijn verschillende spieren te vinden in het periorbitale 
complex. Wanneer iemands wenkbrauw van positie verandert, dient de cosmetisch arts goed te kijken 
naar de interactie tussen de verschillende spieren. Bij behandeling van de frontalis, gaat de wenkbrauw 
hangen, dan is er een voorkeur voor behandeling in de depressor supercilii.”  

FILLERS 
Kerscher: “De behandeling moet diep”,  aldus refererend aan een artikel van Drs. Jani van Loghem 
in Cosmet. Dermatologie 2018. “Let bij het gebruik van scherpe naalden op de mogelijkheden van compli-
caties, gebruik daarom bij voorkeur een canule. De ideale filler geeft weinig complicaties en zorgt voor 
een natuurlijk resultaat. De filler moet niet migreren van de plek van injectie. Techniek en samenstelling 
geven verschillende klinische karakteristieken. Dus controleer cross-linking, HA-concentratie,  
moleculair gewicht, etc.  
Een hoge HA-concentratie, geeft een hogere hoeveelheid natuurlijke cross-linking. We beschikken 
over Belotero® Soft, Balance, Intense en Volume. Gebruik dus de filler met de beste index en 
behandel multimodaal.”  

In the Eye of the Beholder 
Periorbital combination therapy
Prof. Dr. Martina Kerscher sprak over de mogelijkheden van ‘periorbitale combinatie therapie’ en Dr. Welf Prager gaf
een live-injection sessie van 30 minuten over behandeling van het gebied met het injectable portfolio van Merz Pharma.
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Dermatoloog Dr. Welf Prager uit Hamburg gaf vervolgens een korte live-injectie sessie waarbij een dame van 48 jaar 
een behandeling kreeg van kleine afwijkingen in het gezicht ten gevolge van de eerste verouderingskenmerken. 
Ze heeft vet- en volumeverlies in het superior orbitale gebied. Hij werkt vervolgens van boven naar beneden om de esthetiek 
van het gezicht te verbeteren. 

Dr. Prager begon bij het voorhoofd voor het behandelen van de concaviteit en gebruikte daar voornamelijk canules. 
“Eerst palperen en dan vanuit de temporale cresta submusculair onder de frontalis spier injecteren. De canule wordt diep 
ingebracht tot op het bot. Druk op het gebied waar de tip van de canule is om distributie te geven tijdens injectie. In dit gebied 
gebruik ik Belotero® Volume, aangezien het de juiste projectie geeft bij deze dame en goed in het weefsel integreert. 
Je spuit boven de supraorbitale ader met een 0,5 cc injectie.” 

TEMPORAAL
Vervolgens dient  Prager ook in de Superficial temporal fascia Belotero® Volume toe. “Belangrijk is dat je na injectie de insertie 
afsluit met een steriele gaas, en dan licht kneden met de vingers. De transitie in het gezicht verbetert onmiddellijk omdat de 
verschillende onderdelen van het gezicht weer “bij elkaar passen” en een eenheid vormen. Ik gebruik Belotero® met lidocaïne, dus 
tijdens de behandeling van het voorhoofd en temporalis kan ze haar ooglid niet meer liften. Hier moet rekening mee gehouden 
worden als behandelaar  t.o.v. de behandeling van de contralaterale zijde en om de verwachtingen en het resultaat van de 
patiënt te managen.”  

MEDIALE JUKBEEN
Voor het mediale jukbeen gebied gebruikt Prager Belotero® Balance met een canule. “Klem de huid van de wang tussen de 
vingers, gebruik een hoek van 45 graden met je insertie naald, raak vervolgens het bot. Blijf de huid goed vast houden met de 
non-dominante vingers, avanceer de 25G canule door het gecreëerde insertiepunt, en avanceer over het bot, ofwel ‘zygomatic 
bone scratching’. Ze heeft niet veel nodig. De Belotero®-spuiten hebben duidelijke en herkenbare markeringen om het volume af 
te lezen. Belotero® Volume is voor deze patiënt niet ideaal in dit gebied en in veel gevallen niet ideaal door de vochtaantrekking 
en projectie. Maar bij elke patiënt zal uiteindelijk het resultaat wel hetzelfde zijn; de ogen lijken nu minder moe.”

LATERALE JUKBEEN
Voor het behandelen van het jukbeen maken we over het algemeen een nieuw insertiepunt, maar wel op 
dezelfde manier. We maken wederom gebruik van Belotero® Volume voor het creëren van projectie. 
Prager werkt op het periosteum. Het doel is een re-contour van het zygomatisch bot. Geen bolustechniek. 
Patiënt kan meteen door met dagelijkse bezigheden en niemand merkt iets van de behandeling. Het weefsel 
is iets compacter. Dus er zijn regels waardoor je kunt begrijpen waar je welke fillers met welke eigenschappen 
moet en kan gebruiken. Het is dus zeer belangrijk om de eigenschappen van de fillers te kennen en welke 
resultaten ze kunnen geven.

KAAKLIJN
En tot slot behandelde Prager tijdens de injectie sessie de kaaklijn. Radiesse® (CaHA) stimuleert onder andere 
de collageen-productie in de huid. Hij gebruikt voor deze indicatie een 22G canule met een waaiertechniek. 
Vetweefsel is daar verloren gegaan en de vetkussens hebben zich verplaatst, waardoor er geen mooie strakke, 
dooreenlopende kaak meer is. Omdat de dame niet veel volume nodig heeft en om de vrouwelijke aspecten 
te behouden, voeren we een verdunning van 1:1, en 1,5 cc per kant1.  Ook voor mannen is dit een bruikbare 
en effectieve techniek, maar gebruiken we vaak onverdunde Radiesse®. 

Dr. Welf Prager

Prof. Dr. Martina Kerscher

Behandeling is uitgevoerd 
volgens de guidelines 
beschreven in recent 
gepublicieerde Consensus:
Kate Goldie, MBChB,* Wouter 
Peeters, MD,† Mohammed Alghoul, 
MD, FACS,‡
Kimberly Butterwick, MD, x Gabriela 
Casabona, MD, et al. Global 
Consensus Guidelines for the 
Injection of Diluted and Hyperdiluted 
Calcium Hydroxylapatite for Skin 
Tightening. © 2018 by the American 
Society for Dermatologic Surgery, 
Inc. ISSN: 1076-0512 ·Dermatol Surg 
2018;44:S32–S41

1
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drs. D. Akdogan  |  arts, woonplaats Den Haag, werkzaam bij DutchClinic

drs. O.J. Akse  |  arts, woonplaats Swalmen, werkzaam bij Boclinics

drs. S.A.J. van Assema-de Jong  |  huisarts, woonplaats de Weere, werkzaam bij Kliniek Natuurlijk Jong!

drs. J. Dalmulder  |  arts, woonplaats Almere, werkzaam bij Bergman Clinics

drs. K. Firdausi  |  arts, woonplaats Rotterdam, werkzaam bij Medica Esthetica

drs. O. Groh  |  huisarts, woonplaats Bloemendaal, werkzaam bij Groh Clinic

drs. M.P.D. Gomez Vergara  |  huisarts, woonplaats Amsterdam

drs. G.C.M. Heyke  |  arts, woonplaats Koog aan de Zaan, werkzaam bij Medisch Centrum ’t Kalf

drs. V. Köse  |  arts, woonplaats Rotterdam, werkzaam bij Medica Esthetica

drs. C.A. de Lint  |  arts, woonplaats Castricum, werkzaam bij Home Clinics

drs. A. Michail  |  plastisch chirurg, woonplaats Horst aan de Maas, werkzaam bij Praktijk Michail

drs. V.A.J. Roukema-de Jong  |  arts, woonplaats Hoogwoud, werkzaam bij Kliniek Natuurlijk Jong!

drs. R. Schift  |  dermatoloog, woonplaats Amstelveen, werkzaam bij Blumberg Clinics

drs. A.A. de Wit  |  arts, woonplaats Leusden, werkzaam bij Injectable Kliniek en Skin Surgery Clinics

drs. R. Wolthuizen  |  arts, woonplaats Groningen, werkzaam bij DermaClinic

drs. R. de Zeeuw  |  arts, woonplaats Nootdorp, werkzaam o.a. bij de Velthuis Kliniek

drs. A. Zerrouki-Lobiyed  |  arts, woonplaats Nieuwekerk a/d IJssel, werkzaam bij Belle Esthetic Clinic

Januari/
februari

Maart

April

Mei

Juni

Overig

AGENDA NVCG2019
Imcas  2019 Par i j s  31  januar i  tm 2  februar i  Par i j s  www.imcas .com

   

ALV+ naschol ing NVCG 12  maart  NH Jan Tabak Bussum www.nvcg.nl

   

AMWC 3 tm 6  apr i l  Monaco www.euromedicom.com

   

ALV en Symposium NVCG 25 mei  NH Jan Tabak Bussum www.nvcg.nl

   

Face 2019 7  tm 8  juni  Londen www.euromedicom.com

ALV + naschol ing NVCG 11  september  NH Jan Tabak Bussum www.nvcg.nl

ALV +  internat ionaal  NVCG congres  29  en 30 november  n .t .b .  www.nvcg.nl

De agenda i s  met  de  grootst  mogel i jke  zorgvuld igheid  samengesteld .  Ondanks  alt i jd  gebruik  te  hebben gemaakt  van betrouwbare bronnen kan de  redact ie  n iet  aansprakel i jk 
worden gesteld  voor  de  ju istheid ,  volledigheid  en actual ite it  van de  informatie .

VERENIGINGSNIEUWS
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References: 1. Hee CK et al. Dermatol Surg. 2015;41(Suppl 1):S373–81. 2. Allergan Data on File INT/0650/2017. JUVÉDERM® Tissue Integration images. Aug, 2017. 3. Goodman GJ et al. Plast Reconstr Surg. 2015;136:139S–48S. 4. Pinsky MA et al. Aesthet Surg J.  
2008;28:17–23. 5. Allergan Data on File INT/0655/2016(1). Juvéderm® VOLITE Clinical Study (V12-001), 9 months topline – patient satisfaction results. Feb, 2017. 6. Allergan Data on File INT/0214/2017. Juvéderm® VOLIFT XC US clinical study results (V17-001). Mar,  
2017. 7. Eccleston D and Murphy DK. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2012;5:167–72. 8. Jones D and Murphy DK. Dermatol Surg. 2013;39:1602–12. 9. Allergan Data on File INT/0703/2016. Juvéderm® VOLITE laboratory testing results: Mouldability, tissue integration, 
spreadability. Sep, 2016. Allergan. Preparation Date: September 2017. INT/0621/2017. All trademarks are the property of their respective owners. 10. Eccleston D, Murphy DK. Clin Cosmet Dermatol. 2012;5:167-172. 11. Callan P et al. J. Clin Comset Investig Dermatol. 
2013;6:81-89. 12. Jones , Murphy DK. Dermatol Surg. 2013;39(11):1602-1612. 13. Allergan Data on File. VOLIFT 005-12 month data – Investigator and subject assessment. Aug 2014. 14. Allergan Data on File. VOLIFT Free radical degradation data. Jan, 2015.
15. Allergan data on file INT/0655/2016(1). 16. Allergan data on file INT/0654/2016(1).

* Demonstrated by Juvéderm® ULTRA, Juvéderm® VOLBELLA, Juvéderm® VOLIFT, Juvéderm® VOLUMA and Juvéderm® VOLITE at 4 weeks in animal in vivo studies.1,2,9

 Lasting results dependent on product and indication.

T R U E  I N T E G R AT I O N . 
R E A L  H A R M O N Y.1

We believe that dynamic facial harmony begins with your artistry.  
Which is why the JUVÉDERM® fillers feature thorough  
tissue integration,1,2,* for natural-looking results that last up to 9 to 24 
months depending on product and indications.1,3-16,* 

So you can refine your techniques and free your talents. 

To report an adverse event contact : productSurveillance_EAME@allergan.com   Date of Preparation January 2018 | BNL/0007/2018.
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AUTHENTIQUE
Ultrasons microfocalisés  

avec visualisation

Uniquement par

VAAK 
NAGEMAAKT, 
NOOIT 
GEËVENAARD.

GA NIET VOOR NAMAAK. Ultherapy® is de enige 
echte door de Amerikaanse FDA goedgekeurde 
niet-invasieve lift met ook een CE-markering. De 
gepatenteerde DeepSEE®-visualisatie is uniek ten 
opzichte van andere HIFU (High Intensity Focused 
Ultrasound) machines op de markt, omdat u tijdens 
de gehele behandeling kan zien waar u behandelt. 
Dit voordeel gaat verder dan enkel de veiligheid 
van uw patiënt, maar garandeert een optimale 
behandeling op maat. Uw patiënten kunnen erop 
vertrouwen dat uw praktijk in een wereld vol 
namaak hen de echte deal biedt. 1, 2, 3 

ECHT, maakt wel degelijk uit.

Wordt een offi ciële Ultherapy behandelaar. PQ
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REFERENTIES: 1. Ulthera Instructions For Use. 2. Laubach HJ, Makin IR, Barthe PG, Slayton MH, Manstein D. Intense focused ultrasound: evaluation of a new treatment 
modality for precise microcoagulation within the skin. Dermatol Surg. 2008;34(5):727-734. 3. Glicklich RE, White WM, Slayton MH, Barthe PG, Makin IR. Clinical pilot 
study of intense ultrasound therapy to deep dermal facial skin and subcutaneous tissues. Arch Facial Plast Surg. 2007;9(2):88-95.
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