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Dit boek is de gepopulariseerde versie van het wetenschappelijk werk dat de
beide auteurs Dr Patrick Tonnard en Dr Alexis Verpaele in 2018 hebben
gepubliceerd over de verjongingschirurgie van het gelaat. Voorafgaande
publicaties waren “The MACS-lift Short Scar Rhytidectomy” in 2004 en “Short
Scar Face-Lifting. Operative Techniques and Strategies” in 2007. Met dit
drieluik (niet toevallig in de kleuren van de Belgische vlag) hebben beide
artsen België op de kaart gezet wat betreft esthetische verjongingschirurgie
van het gelaat. De ‘lekenversie’ is bedoeld voor iedereen die geïntereseerd is
in de huidige stand van zaken op het gebied van de medische en chirurgische
verjongingstechnieken van het gelaat.
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Voorwoord

De geschiedenis van de mensheid is doorspekt met legendarische verhalen
over de zoektocht naar onsterfelijkheid, de heilige graal van dromers en
avonturiers. In een iets pragmatischer versie werd dat een streven naar
eeuwige jeugd of een – helaas voorlopig niet te winnen – gevecht tegen
veroudering. Een goedaardige invulling van die betrachting waren baden in een
mythische fontein, een kwaadaardige versie waren baden in maagdenbloed.
Maar tot aan de opmars van de geneeskunde bleven onsterfelijkheid en
eeuwige jeugd ongrijpbaar. Dat zijn ze nog altijd, maar met nieuwe
wetenschappelijke en medische technieken komen we toch wat in de buurt.
Mensen werden nooit ouder dan vandaag. Velen blijven levendig tot ver in hun
oude dag. Ze kunnen al rekenen op kunstmatige gewrichten en implantaten.
Ontwikkelingen rond medisch gebruik van stamcellen (oercellen die in principe
kunnen uitgroeien tot eender welke andere lichaamscel) brengen de optie van
nieuwe weefsels en organen binnen bereik. Voor de toekomst dromen
sommige wetenschappers van het upgraden van de hersenen en het sleutelen
aan genen en chromosomen om de leeftijd nog beduidend te verlengen.
Technieken die decennia geleden peperduur waren, worden zo betaalbaar dat
ze voor elke patiënt toegankelijk zijn.
Plastische chirurgie bestaat waarschijnlijk al vanaf de periode dat de mensheid
over zijn gezondheid begon na te denken en erop begon in te grijpen – vanaf
het begin dus van wat we beschaving noemen, duizenden jaren geleden.
Aanvankelijk was het vooral een herstelgeneeskunde: zware afwijkingen of
verwondingen werden aangepakt. Maar voor de echte doorbraken was het
wachten tot de laatste honderd jaar. De ontdekking van anesthesie en
antibiotica waren erg belangrijke ontwikkelingen. In de 20ste eeuw werden veel
technieken uitgedokterd en verfijnd tijdens het behandelen van slachtoffers
van de wereldoorlogen.
Vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw werd de herstelgeneeskunde steeds
vaker aangevuld met een esthetische geneeskunde: patiënten worden niet
meer behandeld omdat ze ziek of gewond zijn, maar omdat ze niet tevreden
zijn met hoe ze eruit zien. Hoe meer vrije tijd mensen hebben, hoe bezorgder
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ze zijn over hun uiterlijk – dat was bij de Egyptische farao’s ook al zo. En hoe
ouder de mensheid wordt, hoe meer aandacht mensen voor een jonger uiterlijk
hebben. Zo werd plastische chirurgie geleidelijk een haalbare variant van de
zoektocht naar blijvende jeugdigheid. Het succes van de discipline bewijst dat
ze veel mensen tevreden maakt.
Chirurgisch ingrijpen voor het verjongen van het aangezicht ontstond als een
uitloper van het werk van artsen die oorlogsslachtoffers met zware
verwondingen in het gelaat behandelden. De techniek kende een aantal
‘generaties’: periodes van exponentiële ontwikkeling van nieuwigheden
wisselden af met min of meer lange periodes van status-quo. Elke generatie
chirurgen geloofde graag dat zij het summum van wetenschappelijke
ontwikkeling had bereikt. Maar als we realistisch zijn, beseffen we dat we nog
altijd een lange weg af te leggen hebben. We weten dat de modernste
technieken van nu binnen dertig jaar of zelfs minder verouderd zullen zijn. Het
ultieme doel blijft wel patiënten er jonger uit te laten zien in plaats van alleen
anders.
Een belangrijke revolutie in de plastische chirurgie van het aangezicht was de
ontdekking van een systeem van oppervlaktespieren dat het ‘superficiale
musculaire aponeurotisch systeem’ (of SMAS) gedoopt werd. Het betreft
belangrijke spieren die net onder het huidoppervlak van het gezicht liggen, en
ingeschakeld worden voor de mimiek en emotionele expressies. Er werden
technieken ontwikkeld om optimaal gebruik te maken van dit spiersysteem
voor esthetisch ingrijpen op het aangezicht. De resultaten waren goed. In
eerste instantie ging het vooral om het herstellen van de strakheid in het
aangezicht door het naar hun oorspronkelijke positie ‘liften’ van
gezichtsstructuren – de alom bekende facelift.
Onze bijdrage tot de techniek van het ‘faceliften’ was het nog veiliger en
eenvoudiger maken van de procedure, en het streven naar een nog natuurlijker
resultaat. We ontwikkelden daarvoor het concept van de ‘minimal access
cranial suspension’ (MACS), dat we in 2002 in een Amerikaans vakblad
beschreven. Het omhelst het uitvoeren van een facelift langs een kleine snede
voor het oor, waardoor de impact van de ingreep op het gelaat beperkt blijft.
We meenden dat de techniek een tijdelijke hype zou zijn, maar ze sloeg aan en
wordt nu wereldwijd gebruikt. De belangrijkste recente aanpassing van het
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faceliften bestaat uit het toevoegen van volume aan bepaalde gezichtszones
door het inbrengen van wat lichaamsvet.
Geleidelijk kwamen we tot het inzicht dat deze extra behandeling op zichzelf al
een groot potentieel had. Voor sommige patiënten is ze zelfs belangrijker dan
de facelift. Nu zitten we volop in een nieuwe periode van innovaties voor het
aanpakken van gezichtsveroudering: het tijdperk van de restauratie van het
volume van bepaalde aangezichtsstructuren. Zo werd het concept van de
centrofaciale gezichtsverjonging geboren. Het heeft betrekking op drie centrale
zones in het gelaat: de periorbitale zone (rond de oogkassen), het middendeel
van het gezicht (rond de neus) en de periorale zone (rond de mond). De
originele facelift heeft slechts een beperkt effect op deze gezichtszones. Drie
technieken dragen prominent bij tot de nieuwe ontwikkelingen: ‘fat grafting’ of
het transplanteren van vet, het gebruik van ‘injectables’ (zoals
hyaluronzuurfillers of botulinetoxine), en peeling met speciale olieachtige
producten om de huid te vernieuwen door er de verouderde buitenste laag van
af te halen. Deze drie nieuwigheden worden in dit werk uitgebreid uit de
doeken gedaan.
In de 25 jaar dat we aan esthetische chirurgie doen, hebben we altijd gestreefd
naar betere en natuurlijker resultaten. Elke verbetering die we aan de
technieken konden aanbrengen, hebben we gedeeld met de wetenschappelijke
wereld en het grote publiek. Met de technieken die we hier beschrijven, tillen
we de resultaten van onze ingrepen naar een nooit eerder bereikt niveau van
volledigheid en natuurlijkheid, zonder dat ze inboeten aan veiligheid en
voorspelbaarheid. De moderne gezichtsverjongingstechnieken zijn een
voorbeeld van hoe wetenschap en technologie elkaar kunnen vinden in de
strijd tegen fysieke uitingen van gezichtsveroudering.
Maar we blijven nuchter: we staan slechts aan het begin van een lange en
ongetwijfeld interessante weg. Het schrijven van dit werk was een
stimulerende, maar bescheiden makende ervaring. We schreven het
grotendeels in onze beperkte vrije tijd na de lange dagen in het
operatiekwartier. Het is onze hoop dat we hiermee het denken over
gezichtsveroudering aanwakkeren en het debat over de behandelingen
stimuleren. Onze patiënten zullen de grootste winnaars van dit proces zijn.
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Inleiding:
de Biologie van Veroudering
Veroudering van de huid is een complex biologisch proces met veel
componenten. Verouderen is onvermijdelijk, maar er zijn grote verschillen in de
manier waarop iemand oud wordt, zowel genetisch gestuurde als aan de
levensstijl gebonden. Er is een natuurlijke veroudering met chronologische
veranderingen, en een door de omgeving gestuurde veroudering die mee
bepaald wordt door de levensstijl. De levensstijl kan veroudering zowel
tegenwerken als versterken. Beide verouderingsprocessen leiden tot een
progressieve degradatie van lichaamsfuncties, maar de effecten verschillen van
weefsel tot weefsel.
Natuurlijke huidveroudering wordt gekenmerkt door een langzaam en
onveranderbaar proces van het ouder worden van cellen. De veranderingen
zijn niet altijd goed te zien. Het opduiken van dunne lijnen of rimpels, een lichte
verslapping van de structuur, uitdroging en het afnemen van de glans zijn
zichtbare manifestaties van een ouder wordende huid. Onschuldige
wratachtige verschijnselen zijn er goede indicaties van. Een natuurlijke afname
van hormonen en groeifactoren in de huid speelt een rol. Zo veroorzaakt een
daling van de concentratie van het vrouwelijk geslachtshormoon oestrogeen
een verdunning en uitdroging van de huid – een hormoonsupplement kan dat
counteren.
Het eindresultaat van deze processen is een teloorgang van collageen, elastine
en andere stoffen uit de matrix die de huid ondersteunt: de huid wordt dunner
en slapper. Hoewel er weinig veranderingen optreden in het buitenste
huidweefsel, verkleint het contactoppervlak tussen de opperhuid en de
lederhuid die er onder ligt. Een gevolg is dat de huid minder goed wordt
gevoed. Huidcellen worden ook minder gemakkelijk vervangen. Ook dat draagt
bij tot natuurlijke veroudering.
Omgevingsfactoren die veroudering van de huid in de hand werken, zijn
blootstelling aan zonnestralen en pollutie, roken, bepaalde diëten,
alcoholgebruik en andere aspecten gebonden aan de levensstijl. Zonnestralen
zijn de belangrijkste compromitterende factor. Ze resulteren klinisch in een
leerachtige en weinig elastische huid met een gelig voorkomen, waardoor ze
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haar glans verliest. Dat gaat gepaard met de vorming van diepe rimpels en
onregelmatige donkere pigmentplekken, en met het zichtbaar worden van
dunne bloedvaatjes. Zonnestralen versterken de natuurlijke veroudering, maar
ze lokken ook specifieke cellulaire veranderingen uit, waarvan de belangrijkste
de afzetting onder de huid is van afwijkende dikke elastinevezels in de plaats
van het collageen uit de gezonde huid. Deze vezels kunnen in kluwens
voorkomen en de huid een leerachtig voorkomen en aanvoelen geven.
De activiteit van door zonnestralen in de huid losgemaakte vrije radicalen
brengt veel schade toe aan huidcellen. Ze verhoogt de productie van enzymen
die leiden tot een afbraak van het huidversterkende collageen, waardoor de
huid er droger en rimpeliger gaat uitzien. De vrije radicalen kunnen zelfs zware
ontstekingen uitlokken. Ze veroorzaken een verkorting van de uiteinden van de
chromosomen, waardoor er problemen komen met het DNA en cellen massaal
afsterven. Er komen ook mutaties in het DNA die kunnen uitmonden in kanker.
Huidkanker is een aandoening die in de lift zit, doordat mensen zich vooral
tijdens hun ontspanning veel te lang aan zonnestralen blootstellen.
Het complexe proces van gezichtsveroudering kan in drie categorieën worden
onderverdeeld: structurele veranderingen, volumeverlies en het opduiken van
rimpels, lijnen en andere textuurwijzigingen. Structuurveranderingen zijn de
best gekende categorie: het gaan hangen en uitzakken van huidplooien in de
hals, onder de kin, onder de ogen, op de wangen… Er bestaan chirurgische
ingrepen om deze te behandelen – ze behoren tot het klassiek
instrumentarium van een plastisch chirurg. Deze procedures domineren nog
altijd de meetings en publicaties van plastische chirurgen.
Recent groeit de aandacht voor het counteren van volumeverlies (of deflatie) in
het aangezicht. Het is een belangrijk nieuw uitgangspunt voor de aanpak van
gezichtsveroudering. Deflatie veroorzaakt het geleidelijk verdwijnen van
stevigheid in de structuur van het aangezicht. Dat geeft een wat ‘hol’ en
dikwijls onaantrekkelijk en verouderd voorkomen. Aanvankelijk werd het
tegengegaan met implantaten van kunststof, later met inspuitbare fillers en
recent met lichaamseigen vettransplantaties. Dat laatste is een van onze
specialiteiten.
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De behandeling van rimpels, lijnen en andere textuurveranderingen van de
huid is wellicht de moeilijkste van de drie categorieën. Er wordt in ieder geval
het minst over gesproken. Chirurgen proberen er zich soms gemakkelijk vanaf
te maken door patiënten voor deze indicaties door te verwijzen naar
schoonheidsspecialisten, of door gebruik te maken van technieken die
weliswaar weinig invasief zijn, maar meestal ook weinig efficiënt. De meest
gebruikte tactiek is het over het hoofd zien van de problematiek. Jammer
genoeg missen chirurgen zo de mogelijkheid om een meer volledige verjonging
van de huid te verkrijgen. Ze hebben de neiging zich te concentreren op wat ze
vrij gemakkelijk kunnen aanpakken, maar ze vergeten gemakshalve dat rimpels
rond de mond voor een patiënt opvallender kunnen zijn dan een losse huid op
de wangen.
Als textuurveranderingen van de huid niet worden aangepakt, kan zelfs de
technisch best uitgevoerde facelift paradoxaal genoeg een negatief esthetisch
effect hebben, bijvoorbeeld door het accentueren van rimpels rond de mond
en op het voorhoofd, wat voor een patiënt dikwijls onaanvaardbaar is. Een
perfecte gezichtsverjonging steunt op principes die álle problemen aanpakken,
en niet één of enkele aspecten ervan. Om het met een modewoord te zeggen:
de holistische aanpak levert ook in onze sector beduidend betere resultaten op
dan een reeks afzonderlijke ingrepen. Veroudering is een proces met veel
facetten, strijd tegen veroudering moet dat dus ook zijn. De ultieme bedoeling
is uiteraard dat onze patiënten tevreden zijn met hun nieuwe look. Ze moeten
als het ware ‘verliefd worden op het tweede gezicht’ – het was de titel van een
populairwetenschappelijk boek dat we in 2009 publiceerden. Voor de grote
meerderheid van onze patiënten werd het een positief verhaal.
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Deel 1:
Fat Grafting (Vettransplantatie):
Van Volume Restauratie tot Regeneratieve Cel Therapie
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1: De rol van vettransplantatie in aangezichtsverjonging

De veroudering van het gezicht heeft met meer te maken dan het uitzakken en
gaan hangen van de huid (in ons jargon: ‘sagging’). Er zijn veranderingen in de
textuur en pigmentatie van de huid, en er is volumeverlies (deflatie) in
bepaalde delen van het gelaat. Sommige spieren krimpen, waardoor er plooien
en rimpels ontstaan, vooral in het aangezicht en de hals. De beweeglijkheid van
de huid vermindert. Een chirurg moet voor elke patiënt bepalen welke factor in
zijn of haar geval het meeste bijdraagt tot de veroudering. De behandeling
moet daarop afgestemd worden. Als het doel van de behandeling een totale en
natuurlijke gezichtsverjonging is, moet het therapeutisch plan een combinatie
van verschillende technieken omvatten – de holistische aanpak.
Het gaan doorhangen van de huid kan gecorrigeerd worden met een klassieke
facelift. De opties variëren van een minimaal invasieve tot een dieper gaande
procedure. Chirurgen kunnen de oogleden, de wenkbrauwen, de lippen en de
hals behandelen. De juiste combinatie van ingrepen moet in permanent
overleg met de patiënt gekozen worden. Er zijn veel technieken beschikbaar,
die met elkaar in synergie kunnen gaan: sommige technieken geven
gecombineerd betere resultaten dan de som van hun afzonderlijke
verdiensten. Sommige technieken versterken elkaars effect.
Zo kan een facelift gecombineerd worden met een vettransplantatie. Het
toevoegen van volume aan een gezicht door middel van wat vet kan de
effecten van een facelift verhogen. Het concept van de vettransplantatie is al
honderd jaar oud, maar de techniek was vroeger nooit populair, omdat het
resultaat niet consistent was. Pas vanaf de jaren 1990 ging het beter door het
standaardiseren van de procedure. Met een speciale canule (een dun hol buisje
voor medisch gebruik) wordt een liposuctie gedaan. Het verzamelde vet wordt
gespoeld en gefilterd met een speciale zoutoplossing of gecentrifugeerd voor
het naar het gezicht wordt getransplanteerd. Sinds de jaren 2000 behoort de
techniek tot het klassiek instrumentarium van een plastisch chirurg. Vettransfer
kan worden beschouwd als een doorbraak vergelijkbaar met die van de
borstimplantaten in de jaren 1970, de endoscopie in de jaren 1980 en de
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microchirurgie in de jaren 1990. Wij gebruiken vettransplantatie nu in 95
procent van de facelifts die we uitvoeren.
Voor het begrijpen van het nut van een vettransplantatie voor
aangezichtsverjonging moet het verschil tussen enerzijds het gaan doorhangen
van de huid en anderzijds het volumeverlies (sagging versus deflatie) duidelijk
zijn. De foto’s in figuur 1 illustreren het

Sagging vindt plaats in de buitenste contouren van het gezicht, vanaf de oren
over de wangen naar de hals (zie de dame op foto A in figuur 1). Deflatie
gebeurt centraal in het gezicht, van de ogen tot de mond (de heer op foto B).
Het centrale aangezicht is de meest beweeglijke zone van het gelaat. Ze
genereert de meeste mimiek, die uitermate belangrijk is omdat iemand er zijn
intenties mee kan afficheren. Oppervlakkige veranderingen in de structuur van
de huid zijn onafhankelijk van sagging of deflatie en kunnen overal voorkomen
(de dame op foto C).
Onze observaties van patiënten inspireerden ons tot de hypothese dat het
verdwijnen van aangezichtsvet (zoals bij deflatie en de vorming van diepe
rimpels) het gevolg kan zijn van een puur mechanische factor, te vergelijken
met wat er gebeurt als papier voortdurend geplooid wordt: op de plek van de
plooien verzwakt het papier. Net als een scharnier die altijd dezelfde beweging
maakt, kunnen de aangezichtsspieren zo dikwijls dezelfde beweging maken dat
ze lijnen trekken in het gezicht. Die lijnen kunnen na verloop van tijd zo stabiel
worden dat ze permanent zichtbaar blijven. Soms worden ze zo diep dat we
spreken van ‘groeven’. Hun behandeling kunnen we omschrijven als het
nivelleren van het hoogteverschil in de groeve door het toevoegen van vet.
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In het algemeen combineren we vettransplantatie en een chirurgische facelift
om twee redenen: het creëren van een grotere stabiliteit van de facelift en het
bereiken van een natuurlijker resultaat. Zonder ondersteunende
vettransplantatie kan een klassieke facelift na verloop van tijd nieuwe
afwijkingen geven. Een deflatie van het centraal aangezicht kan zonder
vettransplantatie niet goed gecorrigeerd worden. Huidplooien zoals deze die
van de neus naar de mondhoeken lopen (de nasolabiale groeven) kunnen
zonder vettransplantatie evenmin goed weggewerkt worden. De resultaten van
een vettransplantatie in combinatie met een facelift voor de verjonging van het
centraal aangezicht kunnen verbluffend zijn, zoals geïllustreerd in figuur 2

Fig 2 A. Preopratieve foto van een 52 jarige dame, kandidaat voor een MACS-lift
(Minimal Access Cranial Suspension lift), gecombinaard met een bovenste
blefaroplastie, temporale lift, en microvet transplantatie van de nasolabiale
plooien, mondhoeken en maronette groeven. B. Resultaat 3 jaar na de ingreep:
de diepe nasolabiale plooien zijn nog steeds mooi gecorrigeerd dankzij de
vettransplantatie.
Het verjongingseffect van een vettransplantatie kan veel groter zijn dan dat van
de facelift zelf.
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De bedoeling van een verjongingsingreep is dat patiënten er jonger gaan
uitzien en niet ‘anders’. Om onze resultaten te verbeteren vragen we patiënten
altijd om foto’s mee te brengen van toen ze twintig of dertig jaar waren. Zo
kunnen we onze therapeutische aanpak modelleren op de architectuur van hun
jonge gezicht. We stelden tot onze verbazing vast dat bijna alle patiënten met
het ouder worden volume in hun centraal aangezicht verloren hadden, zelfs als
ze elders in hun lichaam wat dikker waren geworden, wat bijna altijd het geval
is. De verdeling van volume in een gezicht speelt een sleutelrol in het proces
van aangezichtsverjonging. De meeste mensen kunnen iemands leeftijd vanop
afstand vrij goed inschatten, maar niet zozeer aan de hand van rimpels, wel aan
de hand van de interpretatie van een gezicht als een ‘gestalt’: een
totaalplaatje.
De typische veranderingen bij de transitie van een jonger naar een ouder
gezicht zijn te beschrijven als een evolutie van een omgekeerde driehoek met
hoge jukbeenderen, een vol centraal aangezicht en goed afgelijnde scherpe
kaaklijnen naar een rechtop staande driehoek met onzichtbare jukbeenderen,
een hol centraal aangezicht en ondefinieerbare zware kaaklijnen, zoals mooi te
zien is op figuur 3.

Fig 3 A. Een 62 jarige man vraagt naar een tweede facelift, 10 jaar na een
eerste facelift. B. Het resultaat 1 jaar na een MACS-lift, temporale lift en
vetinjectei ter hoogte van de bovenste oogleden, jukbogen, nasolabiale plooien
19

en maionette groeven. Het belangrijkste verjongend effect werd bekomen door
de vetinjectie die de driehoek van de ouderdom heeft omgedraaid in de
driehoek van de jeugd.

We omschrijven het verouderingsproces wel eens als ‘het omkeren van de
kegel van de jeugd’. Een herstel van het volume van het centraal aangezicht
door middel van vettransplantatie is dus in feite essentieel om tot een
natuurlijke aangezichtsverjonging te komen.
Op meetings van plastische chirurgen over aangezichtsverjonging is er altijd
discussie over de vraag of we de hals al dan niet chirurgisch moeten
behandelen, en zo ja, in welke mate. Vroeger was een facelift vooral een
halslift. Foto’s van patiënten voor en na de ingreep werden vooral in profiel
genomen, omdat de veranderingen in de halsstreek zo beter in beeld kwamen.
Vandaag gebruiken we echter vooral foto’s in vooraanzicht om veranderingen
in het centraal aangezicht prominenter te tonen. Gelaatsuitdrukkingen en
communicatie vinden hun oorsprong vooral in de ogen en de mond, niet in de
hals. Aangezichtsverjonging is dus veel belangrijker dan verjonging van de
halsstreek. Onze patiënten zien dat nu ook – het verhoogt hun gevoel van
tevredenheid na een behandeling.
Studies van het verouderingsproces tonen aan dat de klassieke ijkpunten van
een gezicht, zoals plooien en groeven, niet gaan zakken in de loop van een
leven. Dat impliceert dat het optrekken van zachte weefsels in het centraal deel
van het gezicht, zoals bij een klassieke facelift, niet logisch lijkt. Volumeverlies
in een gezicht kan de indruk geven dat sommige trekken wat gezakt zijn, maar
die indruk is meestal fout. Alleen de bovenlip zou met het verouderen wat
zakken. Moeilijke en belastende chirurgische ingrepen op het centraal gezicht
kunnen bijgevolg vervangen worden door volumeverhogende ingrepen, die
veel betere resultaten geven en minder risico’s op complicaties en
herstelproblemen inhouden. De logica is dat een lege ruimte niet moet worden
opgetrokken, maar moet worden opgevuld.
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2: Microvettransplantatie

Het eerste klinisch verslag over een transplantatie van vet uit een bepaalde
zone in een lichaam naar een andere werd al in 1893 gepubliceerd. De techniek
is dus zeker niet nieuw, maar haar populariteit kende in de loop der jaren wilde
schommelingen: van groot enthousiasme naar complete demonisering. Pas
vanaf de jaren 1990 werd ze zo gestandaardiseerd dat ze voorspelbaar en
reproduceerbaar werd – twee belangrijke eigenschappen in het
wetenschappelijk onderzoek en zijn medische toepassingen. Toch bleven er
problemen opduiken. Vooral het transplanteren van vet voor een behandeling
van oogleden resulteerde soms in zichtbare onregelmatigheden en af en toe
zelfs sterke afwijkingen. De periode van herstel kon ook lang duren, met soms
een opvallende en langdurige opzwelling van het gelaat.
Discussies met collega’s resulteerden in de vaststelling dat we veel van die
problemen konden oplossen door het reduceren van de grootte van de
vetdeeltjes voor een transplantatie. De wetten van de geometrie leren dat de
oppervlakte van een bol omgekeerd evenredig is met zijn straal (zie figuur 4)

Fig 4: Hoe kleiner de vetpartikels, hoe groter het contactoppervlak, hoe beter de
overleving van het ingepoten vet.
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Als we de grootte van vetbolletjes halveren, verdubbelen we dus hun
contactoppervlak. Omdat een vetdeeltje na een transplantatie voor zijn
overleving initieel afhankelijk is van voedingsstoffen in een weefsel (tot er
nieuwe bloedvaatjes zijn gevormd), vertaalt een verhoging van het
contactoppervlak zich in hogere overlevingskansen. Vetdeeltjes met een
diameter van meer dan 2 millimeter zullen te maken krijgen met het afsterven
van hun centrale zone. Om dat te compenseren planten chirurgen dikwijls wat
meer vet in dan nodig – dat heet ‘overcorrectie’ in ons jargon. Maar
afstervende deeltjes kunnen ontstekingsreacties uitlokken en tot langdurige
zwelling en andere ongewenste resultaten leiden.
Wij hebben dat probleem aangepakt door de ontwikkeling van een speciale
liposuctiecanule met een diameter van slechts 2,4 millimeter om het vet te
‘oogsten’. In de wand daarvan lieten we scherpe gaatjes met een diameter van
1 millimeter boren. De scherpe randen van de gaatjes raspen als het ware vet
uit het oorspronkelijke onderhuids weefsel, wat tot een efficiëntere ‘oogst’
leidt. Maar omdat de canules en de gaatjes zo klein zijn, krijgen we ook kleinere
vetdeeltjes. Dat is wat we microvettransplantatie zijn gaan noemen (‘microfat
grafting’ in het Engels). De grote meerderheid van de patiënten die we ermee
behandeld hebben, is uitermate tevreden over het resultaat.
Als donorweefsel voor het vet gebruiken we meestal de zone rond de navel, de
binnenkant van de dijen of de knieholte. Uit een doorsnee dij kan een chirurg
gemakkelijk 60 tot 100 cc vet halen. Dat gebeurt vaak onder lokale verdoving.
Het ingespoten volume hangt uiteraard af van de grootte van de correctie die
moet worden gemaakt: voor een ooglid is het veel kleiner dan voor een lip. De
gaatjes die de canules bij een inspuiting maken, zijn zo klein dat ze vanzelf
genezen – er moet zelfs geen verband worden aangebracht. Ook het inspuiten
kan onder lokale verdoving gebeuren.
Wij gebruiken microvettransplantatie nu in 95 procent van onze behandelingen
voor gezichtsverjonging. We gebruiken ze courant in aanvulling op een facelift.
Er zijn wel enkele tegenindicaties: onder meer patiënten die roken of
bloedverdunners innemen kunnen er beter niet mee behandeld worden. De
transplantatie heeft geen merkbaar effect op de herstelperiode van de facelift.
In ongeveer 10 procent van de gevallen moet er na vier maanden – de tijd die
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een vettransplant nodig heeft om te stabiliseren – een extra aanvulling van vet
gebeuren, maar dat is te verkiezen boven het inspuiten van te veel vet.
Na de ingreep kan een gezicht er gedurende twee tot drie weken gezwollen
uitzien en vreemd aanvoelen. Geduld is een mooie deugd voor een goede
afloop. Een chirurg kan een patiënt hier op voorbereiden door hem of haar
foto’s te tonen van hoe een behandeling evolueert. Veel patiënten kunnen na
een week hun sociale en professionele activiteiten hernemen.

23

3: Volumeverhoging van de oogleden

Fig 5: oude oogleden zijn hol (li), jonge oogleden zijn vol (re)
Veroudering van de zone rond de ogen is eveneens vooral een kwestie van
volumeverlies: de oogleden bewegen veel, waardoor hun spieren rimpels gaan
trekken als gevolg van de voortdurende frictie – zie de vergelijking met papier
dat verzwakt in de plooien. Dat heeft geleid tot een paradigmashift in de
uitvoering van oogcorrecties. Een paradigma is een verzameling van algemeen
aanvaarde principes, methodes, veronderstellingen en technieken die
ingeburgerd geraakt en van generatie naar generatie wordt doorgegeven.
Werken met een paradigma geeft een comfortabel gevoel, want iedereen is het
erover eens dat het de beste aanpak is. Toch kunnen er onopgeloste
problemen blijven. Als er dan mensen opduiken die echt ‘out of the box’
denken, kan er een paradigmashift komen: er groeit een nieuw paradigma uit
een vernieuwende aanpak van een problematiek. Dat is gebeurd na het inzicht
dat de zone rond de ogen beduidend kan verjongen door het toevoegen van
volume aan de oogleden.
Traditioneel gebeurde een ooglidcorrectie door het wegsnijden van een deel
van het huid-, spier- en vetweefsel van beide oogleden. Het gevolg is echter dat
een ooglidcorrectie regelmatig resulteerde in holle en ‘lege’ oogleden, terwijl
jonge oogleden er net vol uitzien. Bij het verouderen worden oogleden steeds
‘leger’, waardoor de indruk ontstaat van een overschot aan huid. Bijna alle
mensen ouder dan tachtig hebben holle oogleden. Veroudering resulteert ook
in het afzakken van de staart van de wenkbrauwen – dat is de kant van een
wenkbrauw die de slaapstreek raakt. Dat deel van een wenkbrauw wordt niet
ondersteund door een spier. De meest logische manier om de regio rond de
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ogen te verjongen is bijgevolg een combinatie van het optrekken van de
wenkbrauwstaarten en het opvullen van de oogleden. Er moet dus minder vaak
in de huid gesneden worden, hoewel een lichte correctie nuttig kan zijn, want
zoals een prominente collega ooit zei: ‘Vet ziet er goed uit onder een strakke
huid’.
De klassieke correctie van het onderste ooglid is nog problematischer dan die
van het bovenste, omwille van het risico op veranderingen van de oogopening
door het verwijderen van te veel huid. Daardoor kun je soms meer wit van de
ogen te zien krijgen of kan de oogrand te ver van de oogbol gaan staan – beide
zijn gevreesde verwikkelingen bij het uitvoeren van een klassieke correctie van
het onderste ooglid. In het algemeen speelt ook voor het onderste ooglid
volumevermindering een grote rol. De voor de hand liggende correctie is dus
eveneens een toevoegen van volume, al dan niet in combinatie met het
verwijderen van eventueel overtollig vet. Dat lijkt paradoxaal: enerzijds
vetvolume wegnemen en anderzijds vet toevoegen. Maar je moet de situatie
vergelijken met heuvels en dalen. De ‘wallen’ onder de ogen zijn de heuvels die
ontstaan door het uitpuilen van vet in de oogkas. De ‘groeven’ zijn de dalen. Ze
ontstaan bij het verouderen door het wegsmelten van vet op de jukbeenderen
(onder de oogkas). De correcte behandeling bestaat dus uit het verlagen van
een heuvel door vet uit het walletje weg te nemen, en het opvullen van een dal
door vet toe te voegen aan de bovenkaak, in de zone waar ze aansluit op de
oogkas. We behouden dus zoveel mogelijk het originele volume van de
oogleden. We voegen wat microvetdeeltjes toe, en indien nodig trimmen we
lichtjes de overtollige huid. Sinds 2008 passen wij deze techniek toe bij de
meeste van onze patiënten. In 2013 maakten we onze ervaringen met
vijfhonderd patiënten bekend in de vakliteratuur.
Ook aan deze patiënten vragen we om foto’s van vroeger mee te brengen,
zodat we een beeld krijgen van hoe hun jonge gelaat er uitzag. Bijna alle
patiënten vertonen een substantieel verlies van volume in het bovenste ooglid,
en vooral het middendeel ervan. We zien ook dat veel patiënten een verlies in
volume hebben in de zone net onder het oog, die steun geeft aan het onderste
ooglid. Daardoor gaan er gemakkelijk ‘wallen’ onder de ogen ontstaan. De
klassieke correctie omhelsde ook hier het wegsnijden van huid en vet, maar
omdat het volumeverlies na de ingreep niet stopt, is het resultaat zelden wat
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ervan verwacht werd. Patiënten zien er achteraf dikwijls ‘anders’ uit, maar niet
altijd jonger. Bijgevolg is volumeverhoging een essentiële component van elke
correctie van oogleden van al wat oudere patiënten. Dat is de paradigmashift
waar we het over hadden.
Als je nauwkeurig naar een verouderd ooglid kijkt, zie je bijna altijd deflatie. Wij
menen dus dat volumeherstel door een injectie van microvet imperatief is voor
de verjonging van de regio rond de ogen. Het vet wordt trouwens niet in de
oogleden ingespoten. Voor het bovenste ooglid gaat het in de zone net onder
de wenkbrauwen. Voor het onderste ooglid wordt het op de rand van de
oogkas ingespoten, of in de tranengroef langs de neus. De hoeveelheid
ingespoten vet hangt af van het volumeverlies en van hoe de patiënt er op
jongere leeftijd uitzag. Het herstel verloopt vergelijkbaar met wat eerder werd
beschreven, met als extra bekommernis dat de patiënten een week lang geen
lenzen kunnen dragen.

Fig 6: links, voor de correctie op 55-jarige leeftijd. Centraal, 2 maand na de
correctie. Rechts, 9 maand na de correctie.
Figuur 6 illustreert het resultaat voor een 55-jarige dame, die onder lokale
verdoving werd behandeld. Een stukje van de bovenste oogleden werd
weggesneden, en in het middendeel ervan werd wat microvet ingespoten. De
staarten van haar wenkbrauwen werden gelift, en het vet in haar onderste
oogleden werd herschikt. Net onder haar ogen werd een beetje microvet
gespoten. Negen maanden na de ingreep was het resultaat nog altijd stabiel.
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Fig 7: A, op 22-jarige leeftijd. B en D, voor de chirurgie op 54-jarige leeftijd. C en
E: 1 jaar na de ooglidcorrectie, gecombineerd met MACS-lift, vetinjectie rond de
ogen en de mond.
De 54-jarige dame in fig 7 ondergind een MACS-lift met wenkbrauwlift samen
met vetinjectie ronde oogleden en de mond. Ter hoogte van de bovenste
oogleden werd 1.5 cc vet ingespoten, thv de jukboog/onderste oogleden 5 cc, 2
cc thv van de marionette groeve aan de mond en 4cc SNIF in de plooitjes rond
de mond (zie verder). Thv de oogleden werd geen vet of huid weggenomen.
Het resultaat 1 jaar na de ingreep toont een mooie opvulling van het bovenste
ooglid en de jukboogstreek.
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4: Verjonging van de mondzone

Fig 8:veroudering van de mondzone bij dezelfde vrouw tussen A, 24 jaar en B,
54 jaar: Het lippenrood neemt in volume af, de bovenlip verlengt (afstand
neusbasis – lippenrood) en er verschijnen fijne verticale groefjes op de bovenlip
en later ook op de onderlip.
De mond en de mondzone zijn, net als de zone rond de ogen, bronnen van
emotionele expressie, sensualiteit en intenties. Beide zones zijn belangrijk:
studies hebben aangeduid dat als we naar een gelaat kijken, onze aandacht
vooral naar de ogen en de mond gaat. Daarom is een zo natuurlijk mogelijke
restauratie essentieel. Veroudering kan ook angst uitstralen, rouw, pijn, twijfel,
vermoeidheid en andere negatieve emoties. Mensen zien dat graag verholpen
worden met esthetische chirurgie.

Fig 9: Verouderingsverschijnselen rond de mond bij dezelfde vrouw de leeftijd
van 50 jaar (links) en 65 jaar (rechts)
Er spelen meerdere verouderingsverschijnselen rond de mond, waarvan er
enkele te zien zijn op figuur 8 en 9: verdieping van de nasolabiale groeven (de
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lijnen van de neus naar de mondhoeken), verandering van de huidstructuur
met het zichtbaar worden van rimpeltjes rond de mond en op de lippen
(meestal eerst op de bovenlip, pas later op de onderlip), vermindering van het
volume van de lippen en verzwakking van de scheidingslijn tussen lippen en
huid. De bovenlip lijkt ook wat te ‘zakken’. Voor de behandeling wordt een
combinatie van technieken voorgesteld: vettransplantatie, chirurgische liplift
en het met een peeling naar boven halen van jonge huid die verborgen is onder
een verweerd oppervlak. Dit is een voorbeeld van synergie: de combinatie van
technieken geeft betere resultaten dan de som van de aparte ingrepen.
In het verleden werden verschillende technieken gebruikt om de diepe
nasolabiale groeven te corrigeren, wat betekent dat waarschijnlijk geen enkele
techniek echt goed was. De groeven zijn een gevolg van de ononderbroken
bewegingen van de plaatselijke aangezichtsspieren. Het zou in theorie mogelijk
zijn de spierbewegingen te remmen met verlammende stoffen als
botulinetoxine, maar in de praktijk is dat onmogelijk omdat het een ernstige
verstoring van de gezichtsmimiek zou veroorzaken. De beste oplossing is dus
opnieuw microvettransplantatie om het volumeverlies te counteren en het
hoogteverschil te nivelleren.
Volume toevoegen aan de lippen en de zone op de grens tussen lippen en huid
kan een heel verjongend, en ook vervrouwelijkend, effect hebben. Dat
verklaart waarom de behandeling zo populair is, eender hoe ze gebeurt: met
opvullers (‘fillers’, zie Deel 2), implantaten of microvettransplantaties. Het
werkt voor alle leeftijden. Lipvergroting wordt niet alleen voor verjonging
gebruikt, maar ook voor jongere patiënten die niet tevreden zijn met de vorm
of het volume van hun originele lippen. Extra volume geven aan de lippen kan
de sensualiteit van een mond verhogen. Maar ook hier kent de meester zijn
beperkingen: vanaf een bepaald volume wordt het resultaat onnatuurlijk en
zelfs belachelijk. In een extreem geval kunnen slecht behandelde lippen zelfs
een eendenbekachtig beeld oproepen.
In ieder geval moet de verhouding van het volume van de bovenlip ten
opzichte van dat van de onderlip gerespecteerd worden. Bij de meeste mensen
ziet de onderlip er in vooraanzicht een beetje groter uit dan de bovenlip – voor
Westerse mensen is ze gemiddeld de helft groter dan de bovenlip. Als deze
verhouding doorbroken wordt, gaat een gezicht onnatuurlijk overkomen.
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Daarom worden boven- en onderlip meestal tegelijk vergroot, ondanks het feit
dat patiënten regelmatig vragen om alleen de bovenlip te vergroten. Meestal
moet er in de onderlip ook iets meer vet gespoten worden dan in de bovenlip
om de natuurlijke verhouding te respecteren. In profielzicht moet de bovenlip
daarentegen 1 tot 2 millimeter verder vooruitsteken dan de onderlip.
In een jonge lip is de grens tussen het rood van de lip en het wit van de huid
scherp afgelijnd, en is de cupidoboog (het hartvormige deel van de bovenlip
onder de neus) sterk geprononceerd. De huid is zacht en rimpelloos. Maar door
veroudering vervaagt de cupidoboog en de grens tussen lip en huid. De lichte
projectie naar voor van de bovenlip (het tuiten) verdwijnt. Het lipoppervlak
verdroogt en verliest spanning. De huid van de lip wordt ruwer, krijgt
pigmentvlekken en barcodeachtige verticale rimpels. Omdat de lippen heel
beweeglijk zijn, resorberen ze van alle gezichtszones het meeste ingespoten
vet. We schatten dat gemiddeld 40 tot 50 procent van het vet geresorbeerd
wordt en dus verdwijnt. Een patiënt moet de keuze krijgen tussen een
overcorrectie met meer vet dan nodig, wat een veel langere herstelperiode
impliceert, of een procedure met dubbele toediening onder lokale verdoving,
waarbij er vier tot zes maanden tussen beide ingrepen liggen. Wij menen dat
de laatste optie de beste is. De meeste patiënten kiezen er ook voor, tot hun
grote tevredenheid.
De bovenlip is het enige aangezichtsdeel dat wat zakt met het ouder worden –
nog een reden om goed te kijken naar foto’s van een patiënt op jongere
leeftijd. Het liften van een lip is een eenvoudige ingreep die veel voldoening
geeft. Daarom is het een van de weinige procedures die we zelf aan patiënten
voorstellen als ze er niet om vragen. Er is doorgaans een mooie synergie tussen
een bovenliplift en een microvettransplantatie. Figuur 10 geeft een beeld van
hoe een combinatie van bovenliplift en microvetinjectie uitmondde in lippen
die vrij goed aansluiten bij hoe de 54-jarige dame in kwestie er op jonge leeftijd
uitzag.
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Fig 10: A. 54 jarige dame met tekenen van veroudering rond de mond. Merk het
volumeverlies en de vertikale verlenging van de bovenlip in vergelijking met
haar foto op de leeftijd van 24 jaar (B). C. Het resultaat 7 maand na een MACSlift, liplift, en microvetinjectie in boven-en onderlip. Het resultaat lijkt vrij goed
op de situatie 30 jaar geleden (B)…
Een bovenliplift wordt uitgevoerd door het wegsnijden van een stukje huid
onder de neus. Er is veel gediscussieerd over welk patroon voor het weg te
snijden stukje het beste resultaat geeft. Wij bereiken de mooiste resultaten
met een patroon dat wat weg heeft van de speciale snor van de populaire
Belgische detective Hercule Poirot, zoals te zien is in figuur 11.
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Fig 11: Het resectiepatroon door de Drs Tonnard & Verpaele ontworpen doet
denken aan de vorm van de snor van Hercule Poirot…

Zo wordt de cupidoboog in zijn volle glorie hersteld. Als de ingreep correct is
uitgevoerd, blijft er zo goed als geen litteken zichtbaar.
Om verouderingsverschijnselen in het oppervlak van de lippenhuid te
corrigeren, gebruikten we aanvankelijk een snel ronddraaiend borsteltje dat
het huidoppervlak afschraapt en later een CO2-laser. Maar beide methodes
resulteren in langdurige rode vlekken en een hoge incidentie van
pigmentverlies, waardoor we overschakelden naar een ‘koele’ Erbium-YAG
laser – die gebruiken we nog altijd. Sinds kort gebruiken we ook crotonolie voor
een peeling: een goedkope maar efficiënte manier voor diepe huidpeeling – we
komen er in Deel 3 op terug. Figuur 12 geeft het resultaat van de combinatie
van een liplift met een laserbehandeling van de verticale rimpels in en boven
een lip. De patiënte was euforisch over het resultaat.
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fig 12: A 73 jarige dame met een lange hangende bovenlip met diepe vertikale
groeven. B. Eén jaar na de behandeling met de combinatie erbiumlaser en
liplift: de vertikale rimpeltjes zijn verdwenen en de afstand neusbasislippenrood is verkort, met grotere zichtbaarheid van het bovenste lippenrood.
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5: Oppervlakkige vetinjectie in rimpels en groeven (SNIF)

Om bij aangezichtsverjonging een mooi resultaat te verkrijgen moeten ook de
gelaatsrimpels worden aangepakt. Dat kan door het opvullen van ruimtes
onder en in de huid. Groeven of diepe rimpels worden doorgaans weggewerkt
door het opvullen van ruimtes onder de huid. Voor kleine rimpels wordt in de
huid zelf gespoten. Het opvullen van de huid is een methode die steeds
populairder wordt om verouderingsprocessen te counteren, zelfs bij vrij jonge
mensen (van dertig tot veertig jaar). Dat de methode weinig invasief is, draagt
bij tot haar succes.
Fillers die in de handel verkrijgbaar zijn, komen in twee types: permanente of
resorbeerbare. Permanente fillers geven meer en ernstiger complicaties dan
resorbeerbare, omdat het lichaam ze beschouwt als een vreemde stof die moet
worden bestreden en verwijderd, wat aanleiding kan geven tot zware infecties.
Helaas beschouwen veel patiënten het tijdelijk karakter van resorbeerbare
fillers als een nadeel, waardoor artsen druk ervaren om permanente fillers te
gebruiken, zeker omdat hún nadelen meestal pas lang na de ingreep zichtbaar
worden. Wij zijn van mening dat elke permanente filler als bron van een
permanent probleem moet worden beschouwd. Maar de zoektocht naar de
ideale filler is niet afgelopen. In 2008 introduceerden wij een nieuwe methode
voor de behandeling van rimpels: we spuiten piepkleine vetdeeltjes in de huid
van gezichtsrimpels in. In de vakliteratuur is onze methode bekend als SNIF:
Sharp Needle Intradermal Fatinjection (‘vetinjectie in de huid door middel van
een scherpe naald’). We behalen er uitstekende resultaten mee.
Of een rimpel behandelbaar is met onze SNIF-techniek hangt af van zijn
karakteristieken, zoals de dikte, beweeglijkheid en kwaliteit van de huid die
hem vormt. Meestal komen de indicaties voor een SNIF-behandeling goed
overeen met die voor een behandeling met resorbeerbare synthetische fillers.
Wij zetten ze in bij oppervlakkige huidschade, bij rimpels en bij littekens
veroorzaakt door acne en andere oorzaken. Voor gezichtsrimpels starten we
meestal met een huidfiller op basis van hyaluronzuur, maar dikwijls vragen
patiënten een meer permanente oplossing. SNIF voldoet aan de eigenschappen
van de ‘ideale huidfiller’. De methode heeft bijna geen neveneffecten, en het
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resultaat heeft een langere levensduur (aan een lagere totale kostprijs) dan dat
van de resorbeerbare fillers. Het duurt wel wat langer voor de neveneffecten
van een SNIF-behandeling uit het gezicht verdwenen zijn – meestal drie tot vijf
dagen. De gaatjes die de scherpe naald veroorzaken, zijn zo klein dat ze snel
vanzelf genezen. De eenvoud van de ingreep en de snelheid van herstel maken
dat patiënten gemakkelijk terugkomen voor een behandeling van andere
rimpels. Figuur 13 toont het resultaat voor een 43-jarige dame die een
combinatie kreeg van een microvetbehandeling voor haar nasolabiale groeven
en een SNIF-behandeling voor haar rimpels. Het resultaat ziet er heel natuurlijk
uit. Fig 14 toont de combinatie van de MACS-lift met SNIF behandeling van
rimpletjes in de wangen en rond de mond. De methode kan ook gebruikt
worden voor de behandeling van rimpels in de hals.

Fig 13. A. 43 jarige dame voor de behandeling. B. 1 jaar na microvetinjectie diep
in de plooi en oppervlakkig in de scherpe groef (SNIF).
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fig 14: A, 56-jarige dame met slappe huid ter hoogte van de wangen en fijne
rimpeling rond de mond. B, 1 jaar na een MACS-lift gecombineerd met SNIFin de
rimpeltjes ronde mond en de wangen en de rand van boven en onderlip toont
een stabiel resultaat.
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6: Nanovettransplantatie

Fig 15: voorbeeld van de mogelijkheden van het gebruik van nanofat voor de
verjonging en regeneratie van de lippen bij een 70 jarige dame.
De voorbije twintig jaar hebben plastische chirurgen veilig en efficiënt
lichaamseigen vet van patiënten gebruikt voor de structurele versterking van
onderhuidse zones in verschillende delen van hun lichaam. Het resulteerde in
een verbetering van de kwaliteit, pigmentatie en textuur van de gezichtshuid
van onze patiënten, maar we konden aanvankelijk niet bepalen of die het
resultaat waren van een betere vulling onder de huid dan wel van structurele
veranderingen ín de huid.
In 2001 werden eenvoudige stamcellen in vetweefsel ontdekt. Onderzoek heeft
aangetoond dat ze een grote waarde hebben. Vetweefsel wordt nu niet langer
beschouwd als een isolatiemateriaal en een orgaan voor de opslag van energie,
maar als een complex orgaan dat hormonen produceert die tussenkomen bij de
stofwisseling en de sturing van het afweersysteem. Vet huist een reservoir van
stamcellen die mee instaan voor een evenwichtige balans in het lichaam
(homeostase) en voor de regeneratie van beschadigde weefsels en organen.
Vetcellen vormen 90 procent van het volume van vetweefsel, maar ze maken
slechts 20 procent uit van het totaal aantal cellen in vet. Wat de vele kleinere
cellen in vet doen is nog altijd niet goed geweten, maar het is wel duidelijk dat
ze een bron zijn van herstel en regeneratie.
Als we de rijpe vetcellen uit vet verwijderen, blijft er van alles achter:
voorlopers van vetcellen, stamcellen, cellen uit het afweersysteem en
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opruimercellen. Deze fractie heeft een vrij grote complexiteit, onder meer
omdat diverse cellen met elkaar communiceren. Het isoleren van de kleinere
cellen uit het vetweefsel gebeurde oorspronkelijk door het splitsen van een
staal met behulp van enzymen. Deze chemische manipulatie vermindert de
complexiteit van een vetstaal. De cellen bewegen ook niet langer in hun
‘natuurlijke omgeving’. Zo’n manipulatie kan echter alleen uitgevoerd worden
in gespecialiseerde laboratoria onder strikt steriele en gereguleerde
omstandigheden. Bovendien beschouwt de wet de cellen die door dit proces
bekomen worden als ‘biomedicatie’, waardoor ze niet opnieuw in het lichaam
ingebracht mogen worden.
In 2013 publiceerden wij een techniek, waarmee de regeneratieve cellen op
zeer eenvoudige mechanische manier gescheiden kunnen worden van de rijpe
vetcellen: we vernietigen de laatste door een proces van emulsificatie. Deze
techniek, die we ‘Nanofat’ doopten, laat toe om in het operatiekwartier op een
vlugge, veilige en goedkope manier beschikking te krijgen over een grote
hoeveelheid regeneratieve cellen van een patiënt. Bovendien is het proces
volledig in overeenstemming met de medische wetgeving. Klinische resultaten
van wat wij een nanovettransplantatie noemen, steunen onze hypothese dat
het gebruik van de integrale mengeling van cellen in hun originele
ondersteunende structuur (zoals de extracellulaire matrix en de bloedvaatjes)
betere resultaten geeft dan het gebruik van afzonderlijke celcomponenten
bekomen door klassieke enzymatische scheiding. De complexe
signaalprocessen en de belangrijke communicatielijnen tussen cellen zijn
moeilijk na te bootsen als je enzymatisch geïsoleerde elementen inspuit.
Fig 16 demonstreert het proces van de nanofat preparatie. Met 2 simpele
spuitjes van 10 cc wordt het vet, verkregen door een eenvoudige liposuctie,
doorheen een fijn tunneltje heen en weer gespoten. Hierdoor worden de grote
vetcellen mechanisch vernietigd maar blijven de kleine regeneratieve cellen
intact. Vervolgens wordt het mengsel gefilterd met een steriel filtertje om de
fibreuze resten te verwijderen die anders het fijne naaldje waarmee het
nanofat in de huid gespoten wordt zou blokkeren. Je kan het filmpje bekijken
op https://youtu.be/-ghddeipeFk
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https://youtu.be/-ghddeipeFk kan je de procedure zien hoe
Fig 16: op de link https://youtu.be/-ghddeipeFk
nanofat geproduceerd wordt op basis van een aspiraat van vetweefsel
verkregen door middel van een kleine liposuctie.

Nanovettransplantatie is (voorlopig) de laatste stap in het proces van het
inspuiten van steeds kleinere vetpartikeltjes. Ze levert zulke verrassend goede
resultaten op inzake verbetering van textuur en kwaliteit van de huid dat we
zijn gaan onderzoeken wat er precies aanwezig is in de staaltjes die we
gebruiken. We deden ook experimenten om na te gaan of de stamcellen in
onze staaltjes na de behandeling nog altijd actief zijn. Dat bleek het geval: ze
zijn perfect in staat om nieuw vetweefsel te vormen. Onze laatste methode
sluit dus goed aan bij het groeiend belang van stamcellen in de geneeskunde.
Voor de duidelijkheid: nanovet is geen zachte filler, want er zijn bijna geen
vetcellen meer aanwezig in de staaltjes. De behandeling is meer een hersteldan een opvultherapie. Wij gebruiken nanovet vooral voor de behandeling van
huidschade (als gevolg van veroudering en blootstelling aan de zon),
huidpigmentafwijkingen en littekens van de huid. Het maakt ondertussen
integraal deel uit van onze verjongingsstrategie, niet alleen voor het gezicht
overigens, ook voor de hals, het decolleté en de handen. Het is een eenvoudige
en veilige procedure, die onze patiënten zeer tevreden stemt.
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Figuur 17 illustreert hoe nanovettransplantatie gebruikt werd om bij een 33jarige dame donkere kringen onder de ogen weg te werken. De donkere
verkleuring was er al sinds haar kindertijd. Zeven maanden na de ingreep is er
van de donkere kringen niets meer te zien. Ook na vijf jaar was het herstel nog
altijd opmerkelijk.

Fig 17: A. Donkere kringen van de onderste oogleden bij een 33-jarige dame. De
behandeling bestond in nanovetinjectie. B. 4 maand na de behandeling, C. 7
maand na de behandeling, D. 5 jaar na de behandeling. Merk het stabiele
resultaat op tot 5 jaar later!
Figuur 18 illustreert het effect van een nanovettransplantatie op een decolleté
dat zwaar gehavend was door langdurige blootstelling aan zonnestralen. Ook
hier is het resultaat opvallend: de rimpels zijn grotendeels verdwenen en de
huid is zichtbaar van betere kwaliteit.
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Fig 18: A, Décolleté van een 58-jarige dame met fijne rimpelvorming door
zonbeschadiging. De behandeling bestond uit microvetinjectie (SNIF) en
nanovet. D, Resultaat na 1 jaar.
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7: Enkele samenvattende beschouwingen

De befaamde 19de-eeuwse Amerikaanse natuurkenner Henry David Thoreau zei
ooit: ‘Het is niet naar wat je kijkt dat belangrijk is, wel wat je ziet.’ Tientallen
jaren lang hebben plastische chirurgen belangrijke aspecten van de
gezichtsveroudering over het hoofd gezien, vooral het volumeverlies. Ze waren
zich er niet bewust van. Maar nadat het bekend was, zag iedereen het in vrijwel
alle oudere gezichten. Vroeger werd er uitsluitend gewerkt aan de correctie
van een ogenschijnlijk overschot aan huid in het gezicht, maar het resultaat
was soms ontgoochelend: het aangezicht was strak, maar het straalde geen
natuurlijke jeugdigheid uit. Het herhalen van een klassieke facelift bij dezelfde
patiënt maakte het dikwijls nog erger. Onnatuurlijke resultaten hebben veel
mensen afgeschrikt van het idee van een ‘facelift’. Gelukkig verbeterde recent
niet alleen de facelifttechnologie, maar kwamen er ook andere methodes, zoals
volumeherstel door middel van vettransfer.
Nu weten we dat veroudering van het gezicht een proces is met veel
elementen, die allemaal een eigen aanpak vergen. Veel analysen hebben
bevestigd dat de belangrijkste verouderingsveranderingen in het gezicht zich
centraal in de zones rond de ogen en de mond situeren. Met de technieken die
we beschreven, kunnen we het gelaat op een natuurlijke manier verjongen. Ter
illustratie van de synergie van technieken beschrijven we nog het therapeutisch
programma dat we uitwerkten voor een 63-jarige dame die 15 jaar eerder een
facelift had ondergaan, maar die kampte met een veelvoud aan
verouderingsverschijnselen: verslapping van de huid aan de contouren van het
gelaat en in de hals, een duidelijke deflatie van het centraal aangezicht, zowel
rond de ogen als de mond, en een huid die zwaar beschadigd was door
zonnestralen (fig 19)
We schreven haar een programma voor huidverfrissing voor, op basis van een
zalf met vitamine A-zuur. Als behandeling stelden we een plan voor met enkele
kleinere liftingrepen, onder meer van de bovenlip. We corrigeerden haar
bovenste oogleden door middel van een vettransplantatie. Op twaalf plaatsen,
onder meer in beide lippen, spoten we een beetje microvet in, dat we gehaald
hadden uit het bovenste deel van haar dijen. We gebruikten de SNIF-techniek
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om van zowel boven- als onderlip de contouren te accentueren, om de
barcoderimpels van de bovenlip weg te werken en om de rimpels in het gelaat
en de hals op te vullen. Voor de hals gebruikten we daarenboven een vrij grote
hoeveelheid nanovet. Haar gezicht werd finaal behandeld met een
crotonoliepeeling (zie Deel 3).
Het resultaat was meer dan bevredigend, zoals figuur 19 toont.
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Fig 19. Links: 63-jarige dame met volumeverlies en huidveroudering. Rechts: 1
jaar na de combinatie van vetinjectie en peeling van de huid. Er werd geen
facelift chirurgie toegepast!
Het illustreert hoe belangrijk het is om een aangezichtsverjonging uit te voeren
met een combinatie van vettransplantaties én het naar de oppervlakte brengen
van niet-beschadigde huid door middel van een crotonoliepeeling, zeker bij
patiënten die eerder een facelift ondergingen. Een groot deel van het
verouderingsproces bij de dame in kwestie was het gevolg van een afname van
de huidkwaliteit en van volumeverlies in het centraal deel van het gezicht. De
combinatie van een volumeverhoging met een bovenliplift en de peeling
zorgde voor een opvallende natuurlijke verjonging in de zone rond de mond.
De kwaliteit van de huid in de hals verbeterde beduidend door een combinatie
van de SNIF-techniek en een nanovettransplantatie. Het totale plaatje straalt
een natuurlijke verjonging uit, tot grote tevredenheid van de patiënte.
De dame in fig 20 klaagt van een vermoeide blik op de leeftijd van 49 jaar. Zij
zoekt de levendige emotionele expressie terug te vinden zoals op de foto op
25-jarige leeftijd. Ze vertoont laxiteit van de hals, volumeverlies in het centraal
deel van het gelaat en diepe nasolabiale plooien. Zij onderging een MACS-lift
met wenkbrauwlift, bovenste en onderste ooglidplastiek met vetinjectie in de
beide oogleden, de nasolabiale plooi en een liplift. Het resultaat is zichtbaar 1
jaar na de operatie. Ze ziet er opgefrist en tevreden uit zonder tekenen van
enige ingreep. De vroegere emotionele expressie van vroegere leeftijd komt
terug tevoorschijn.
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fig 20: A, 25 jaar. B en F, voor de chirurgie op de leeftijd van 49 jaar. C en G, 1
jaar na de operatie: let op het natuurlijk resultaat en het verdwijnen van de
vermoeide blik .
De dame in figuur 21 B is 64 jaar. Foto 21 A toont haar op 20-jarige leeftijd. De
positionele analyse van het gelaat door middel van het getekende raster op de
foto’s toont dat, in tegenstelling tot wat velen denken, het centraal deel van
het gelaat verouderd door volumeverlies en niet zozeer voor afzakken van de
weefsels. Het enige dat echt naar beneden zakt is de bovenlip… De oogleden,
de jukboogstreek, de lippen tonen het typische volumeverlies door
veroudering.
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Fig 21 A, patiënte op de leeftijd van 20 jaar. B, dezelfde patiënte op de leeftijd
van 64 jaar. Merk het belangrijk volumeverlies ter hoogte van bovenste en
onderste oogleden, de boven- en onderlip. Het raster toont dat in het centrale
deel van het gelaat enkel de bovenlip naar beneden uitzakt. De rest van het
gelaat verouderd door deflatie.
Het aktieplan bestond uit het uitvoeren van een MACS-lift gecombineerd met
microvet injecties ter hoogte van de bovenste en onderste oogleden en de
beide lippen, de nasolabiale plooien, de marionetgroeven. De lippen werden
verder nog gesculpteerd met scherpe naaldinjectie van de randen en de fijne
rimpeltjes. Om de kwaliteit van de huid te verbeteren werd de bovenlip met
nanofat behandeld. Tenslotte werd de zone ronde de mond gelaserd met de
schaaflaser en werd een liplift uitgevoerd. Zoals je ziet lijkt de patiënte beter
op haar 20 jarige versie na de chirurgie…
Fig 21 A, patiënte op 20 jarige leeftijd. B, patiënte voor de verjongingsoperatie
64-jarige leeftijd. C, patiënte 1 jaar na de gecombineerde MACS-lift met
vetinjectie ter hoogte van de oogleden en lippen, liplift en laser
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Fig 21 E, patiënte op 64-jarige leeftijd voor de chirurgie. F, Patiënte 1jaar na de
“lift and fill” – operatie. Noteer het belang van het toevoegen van volume aan
de oogleden, wangen en lippen bij de verjongingsstrategie.

Sommigen menen nog altijd dat plastische chirurgie vooral iets voor dames is.
Figuur 20 illustreert dat ook mannen sterk kunnen profiteren van een
aangezichtsverjonging. Het gezicht van de 70-jarige patiënt ziet er een jaar na
een MACS-facelift gecombineerd met microvettransplantaties beduidend
beter uit dan voor de behandeling. De man straalt een totaal ander karakter
uit, tot zijn grote tevredenheid.
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Fig 22 A. 70-jarige man werd behandeld met de MACS-lift en vetinjectie rond
de ogen en de mond. B. Het resultaat 1 jaar later illustreert het belang van het
toevoegen van volume bij de verjongingsprocedure.
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Deel 2:

De Rol van Fillers en Botulinumtoxine in de Moderne Plastische
Chirurgie
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8: Verjonging van het centraal aangezicht met fillers en botulinum toxine

Steeds vaker kiezen mensen voor cosmetische ingrepen. Chirurgische ingrepen
worden steeds meer aanvaard, maar vooral ook niet-chirurgische cosmetische
behandelingen hebben de afgelopen jaren een flinke opmars gekend. Onder
niet-chirurgische behandelingen verstaan we alle esthetisch geneeskundige
behandelingen, o.a. injecties met botulinum toxine (Botox in de volksmond),
injecteerbare fillers, laserbehandelingen, peelings etc.
Uit onderzoek blijkt dat mensen meestal rond de leeftijd van 35 jaar ontdekken
dat hun gezicht en de reeds licht verouderde gelaatstrekken niet meer volledig
aansluiten bij hoe ze zich vanbinnen voelen. Door het verouderingsproces
worden gelaatstrekken vaak scherper en wordt de blik vermoeider. Door het
bredere aanbod van goed onderzochte producten, door de nog toegenomen
ervaring en deskundigheid van de cosmetisch specialisten, en door de
professionalisering van het ganse domein van de esthetische geneeskunde,
hebben meer en meer mensen op jongere leeftijd toegang tot esthetische zorg.
Omdat een niet-chirurgische aanpak een goede oplossing kan bieden voor de
eerste tekenen van veroudering, en in het algemeen soelaas biedt voor mensen
die de langere hersteltijd en de vaak iets hogere kosten van een operatie
wensen te vermijden, tonen de statistieken een forse stijging in het aantal nietchirurgische behandelingen. We spreken hier zeker niet enkel van de USA
bijvoorbeeld, maar wel degelijk ook in alle landen van Europa. En we spreken
ook zeker niet alleen van vrouwen die graag een jeugdig uiterlijk behouden,
maar ook mannen tonen meer en meer interesse. Op dit moment nemen de
dames ongeveer 80% van alle cosmetische behandelingen voor hun rekening,
de heren 20%.
In dit gedeelte willen we kort ingaan op de meest populaire niet-chirurgische
cosmetische behandelingen, namelijk injecties met fillers en botulinum
neurotoxine. Om beide toepassingen te begrijpen vatten we nog even samen
wat het verouderingsproces precies doet met de structuren en de zachte
weefsels van ons gelaat:
• slinken van de diepe vetcompartimenten en sommige, vooral de
oppervlakkige, verplaatsen zich naar beneden. Ook ons skelet blijft niet
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gespaard van dit proces. Het is bekend dat het skelet aan volume verliest,
vooral ter hoogte van de oogkassen en de slapen, de jukbeenderen en
wangen alsook bij de kaaklijn. Omdat de huid hierdoor minder ondersteund
wordt, gaat de huid vaak hangen en ontstaan rimpels en plooien. In
vaktermen spreken we in dit geval over onderhuids volumeverlies dat leidt
tot statische rimpels.

• Daarnaast zijn er de ouderdomsverschijnselen die zich in de huid zelf
voordoen. Doordat het normale proces van celvernieuwing door de jaren
heen trager wordt, neemt het collageengehalte in de huid af en daalt de
kwaliteit van de elastinevezels. Ook het hyaluronzuurgehalte,
verantwoordelijk voor de hydratatie van de huid, daalt aanzienlijk, reeds
vanaf de leeftijd van 30 jaar. Het resultaat zijn lijntjes en rimpels in de huid.
Met het brede aanbod van soms dure crèmes en lotions speelt de algemene
cosmetische industrie in op de behoefte om de huid terug te verstrakken en
de rimpels te vervagen, echter deze middelen bieden slechts een zeer
tijdelijke en zeer weinig effectieve oplossing.

• Tenslotte zijn er veranderingen in de werking van de spieren. Door
jarenlange gelaatsexpressie ontstaat er meer permanente contractie van de
spieren. Dit is met name zichtbaar ter hoogte van de frons, op het
voorhoofd en rondom de ogen. De meest voorkomende expressierimpels
hebben een naam gekregen en zijn bij velen bekend: fronsrimpels,
voorhoofdrimpels en kraaienpootjes. Deze rimpels veroorzaakt door
overbodige spiercontractie worden ook wel dynamische rimpels genoemd.

Deze verouderingsprocessen treden gelijktijdig op. Fig 23 illustreert wat er zoal
gebeurd bij het verouderen van de streek rond de mond.
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Fig 23: Vergelijking tussen vrouwelijke jonge (links, 25jaar) en oude (rechts,
65jaar) lippen. Nagenoeg alle verouderingskenmerken zijn aanwezig. Op het
vooraanzicht merk je vermindering van volume in de beide lippen, verandering
van de textuur van de huid met verticale rimpelvorming en verminderde
definitie van de lippenranden. Op het profielzicht merk je het verlies aan
projectie van boven en onderlip, een verandering van de vorm van de bovenlip
van concaaf naar convex en een verticale verlenging van de bovenlip.
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Wat zijn injecteerbare fillers en wat kunnen ze voor je doen?
Fillers, of ook rimpelvullers genoemd, zijn substanties die kunnen worden
geïnjecteerd in het gelaat om het onderhuids volumeverlies te herstellen of om
direct rimpels of plooien in de huid op te vullen. De afgelopen 10 jaar is er een
sterke ontwikkeling geweest in de kwaliteit en veiligheid van de gebruikte
materialen. Vroeger werden fillers gebruikt op basis van dierlijk collageen. Het
nadeel hiervan was dat er voorafgaand aan de behandeling een allergietest
moest worden uitgevoerd. Ook waren dit producten waarvan het cosmetisch
effect slechts een 3-tal maanden aanhield. Aan de andere kant werd er in het
verleden soms ook gewerkt met permanente substanties, m.a.w. producten die
niet door het lichaam worden afgebroken en een permanent resultaat bieden.
Voorbeelden zijn siliconenolie, derivaten van methacrylaat en polyacrylamide.
Het gebruik van deze permanente fillers heeft het imago en vertrouwen in de
behandelingen behoorlijk geschaad omdat er aan permanente producten veel
ongewenste bijwerkingen zoals infecties verbonden waren en dit soms jaren na
de injectie. Ons lichaam is er namelijk zo op ingesteld dat er een
ontstekingsreactie op gang wordt gebracht in het geval er een lichaamsvreemd
iets in ons lichaam wordt ontdekt, een reactie met als doel het lichaamsvreemd
voorwerp te verwijderen. Slaagt dit systeem er niet in het voorwerp te
verwijderen – en in het geval van permanente fillers was dit dus per definitie
het geval - zal de reactie aanhouden met als gevolg een mogelijke blijvende
ontsteking. Permanente fillers leverden dus in vele gevallen ongewenste
bijwerkingen op. De meeste cosmetisch specialisten met een hoge
kwaliteitsstandaard zijn reeds lange tijd gestopt met het gebruik van deze
permanente producten, en in een aantal landen zijn deze producten terecht
verboden geworden door de gezondheidsinstanties. In België mag de arts nog
steeds zelf beslissen of hij een permanente filler gebruikt of niet. Bij ons, op het
Coupure Centrum te Gent, is het gebruik van permanente fillers absoluut uit
den boze!
Zo goed als alle behandelingen vandaag de dag worden dus uitgevoerd met
fillers die door het lichaam kunnen worden afgebroken. Naast een veel beter
veiligheidsprofiel is leveren tijdelijke fillers ook een bijkomend voordeel op.
Omdat het verouderingsproces doorgaat en de structuren van het gezicht
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blijven veranderen, kan de behandeling of herhaalbehandeling telkens weer
worden afgestemd op het gewenste resultaat.
In het algemeen kunnen er twee soorten niet-permanente fillers worden
onderscheiden: passieve fillers en biostimulerende fillers. De meeste
rimpelvullers die op dit moment beschikbaar zijn gels op basis van
hyaluronzuur. Hyaloronzuur is een natuurlijk bestanddeel van het lichaam, is
identiek in de hele dierenwereld, en wordt bijzonder goed verdragen. Dunnere,
dus meer liquide gels worden gebruikt om meer oppervlakkige rimpels te
behandelen, iets dikkere gels zijn bestemd om het onderhuids volume te
herstellen. In een behandeling wordt vaak met een combinatie gewerkt
afhankelijk van de behoeften, en het resultaat houdt tussen 6 en 12 maanden.
Hyaluronzuurfillers worden ook toegepast om de lippen voller te maken of om
de lipcontouren te accentueren. Niet minder dan 25% van alle
fillerbehandelingen zijn lipcorrecties. Met injectie van de filler wordt dus extra
volume gecreëerd, daarnaast trekt hyaluronzuur ook nog een beetje vocht aan
in de huid wat zorgt voor een extra correctie. Echter, na de behandeling wordt
de filler geleidelijk aan afgebroken door het lichaam. Fillers op basis van
hyaluronzuur worden passieve fillers genoemd omdat ze verder geen actieve
werking hebben in de huid.
Steeds populairder worden de biostimulerende fillers. Biostimulerende fillers
zijn injecteerbare fillers die, na injectie, zorgen voor nieuwe aanmaak van
natuurlijk collageen en versterking van de elastinevezels. Een voorbeeld van dit
soort fillers is Radiesse, een product op basis van calcium hydroxyapatiet
microsferen, tevens een natuurlijk bestanddeel van het lichaam dat geleidelijk
wordt afgebroken na injectie. Echter, terwijl het product zelf wordt
geresorbeerd, wordt er nieuw collageen aangemaakt zodat de correctie lange
tijd aanhoudt. Het voornaamste nadeel van deze filler is dat deze niet kan
geneutralizeerd worden, in tegenstelling tot hyaluronzuur. Het effect van een
dergelijke filler houdt meestal een jaar aan.
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Fig 24: opvullen van de traangoot met hyaluronzuur bij een 27 jarige dame. Het
resultaat links is 3 maand na de behandeling en houd 9 tot 12 maand aan. De
behandeling kan desgewenst herhaald worden.
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Botulinum toxine (“botox “) blijft de meest populaire behandeling, wat is het
en hoe werkt het?
Hoewel injecteerbare fillers alsook andere types niet-chirurgische cosmetische
behandelingen enorm in de lift zitten, blijft een botulinum toxine behandeling
nog steeds de eerste keuze van de meeste mensen. Botox® is een merknaam.
Het actieve bestanddeel in dit product dat zorgt voor het effect heet botulinum
neurotoxine. Botulinum neurotoxine wordt geproduceerd door een bacterie,
en zorgt er bij injectie in de spieren voor dat deze tijdelijk minder of niet meer
kunnen aanspannen. Dit gebeurt doordat de prikkeloverdracht van de
aansturende zenuw naar de spier geblokkeerd wordt door het botulinum
toxine. Het ingespoten product is inderdaad toxisch in hoge dosis omdat het
spieren verlamt. Bij cosmetische injecties daarentegen wordt dit zeer verdund,
exact in oppervlakkige kleine gelaatsspieren geïnjecteerd zodat de kans op
algemene bijwerking elders in het lichaam uitgesloten is. Het resultaat is dat
dynamische rimpels tijdelijk verdwijnen. Na een 3 tot viertal maanden komt de
spierwerking weer op gang doordat het botulinum toxine geleidelijk wordt
afgebroken en verdwijnt het effect van de cosmetische behandeling.
BotulineBotulinum neurotoxine wordt sinds vele jaren gebruikt voor medische
doeleinden, voornamelijk voor de behandeling van spasmen, bijvoorbeeld
rondom de ogen (blepharospasme genoemd, een aandoening waardoor
patienten soms functioneel blind zijn) of bij spasmen van de ledematen
ontstaan na een herseninfarct. Een 20-tal jaren geleden werd bij de evaluatie
van de behandeling van blepharospasme ontdekt dat het middel niet alleen de
spasmen verminderde maar ook de rimpels rondom de ogen. Stilaan is
botulinum neurotoxine dus meer en meer gebruikt gaan worden voor
esthetische doeleinden naast de medische toepassingen.
Ook van dit middel zijn er meerdere producten op de markt op dit moment,
dus Botox® is het oudste, doch lang niet meer het enige merk. Echter de
werking van de beschikbare producten is nagenoeg hetzelfde. Het belangrijkste
verschil tussen de producten zit in de zuiverheid. De nieuwere producten
bevatten aanzienlijk minder onzuiverheden dan de producten die reeds lange
tijd op de markt zijn. Deze onzuiverheden kunnen op termijn een immunisatie
tegen het product uitlokken, waardoor het botulinum toxine wordt afgebroken
vooraleer het zijn werking kan uitvoeren. Omdat mensen op steeds vroegere
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leeftijd starten met cosmetische behandelingen, en omdat er steeds meer
gebieden behandeld kunnen worden en dus het gebruik in het algemeen
toeneemt per patiënt, is het aan te raden een zo zuiver mogelijk product te
gebruiken.

Fig 25: De aangezichtsspieren van het menselijk gelaat. De mimiek is het
resultaat van de samenwerking van al deze spieren. Met de ouderdom gaan
bepaalde spiertjes in contractuur en worden groeven en rimpels permanent.
Selectief zorgvuldig verzwakken van bepaalde spiergroepen met botulinum
toxine kan de expressie van het gelaat rustiger maken.
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Het menselijke gezicht heeft maar liefst 26 spieren (fig 25), die bij veroudering
meer contractie laten zien. Vooral in de gebieden van het gelaat waar de
meeste beweging bestaat, dus rond de ogen en rondom de mond ontstaan
door deze continue contracties dynamische expressierimpels. Deze
expressierimpels zijn aanvankelijk belangrijk voor het tonen van onze emoties,
zoals boosheid, verbaasdheid, lachende gelaatstrekken of juist verdrietige
mondhoeken. Echter met de jaren blijven deze uitdrukkingen zichtbaar ook
wanneer we de bijhorende emotie niet voelen en niet wensen uit te drukken.
Je lijkt dan bij voorbeeld boos of streng terwijl dat niet het geval is. Dan zijn we
toe aan een behandeling met botulinum neurotoxine!

Welke gebieden kunnen worden behandeld met botulinum neurotoxine?
De belangrijkste indicatie voor botulinumtoxine is de overmatige dynamiek van
het voorhoofd wat rustiger te maken. De spiertjes tussen de wenkbrauwen, die
voor de typische fronslijnen zorgen en die je een typische strenge, soms zelfs
kwade look geven, kunnen met botulinum toxine tijdelijk worden stilgelegd,
zodat de groeven in de huid verdwijnen. De horizontale voorhoofdslijnen en de
typische kraaiepootjes zijn ook zeer goede indicaties. De kunst is hier steeds
niet te overdrijven. Botulinum toxine injecties lijken op het eerste zicht heel
gemakkelijk. Maar er komt heel veel bij kijken: de juiste dosering, het juiste
volume, kennis van de exacte anatomie van de aangezichtsspieren, de
onderlinge balans van alle spiertjes. Alle spieren lam spuiten resulteert in een
“overgebotoxt” gelaat en is inderdaad niet moeilijk. Een goed gebalanceerde
natuurlijke verzwakking van bepaalde spiertjes in het gelaat met botulinum
toxine injectie is een ware kunst.
Maar naast deze drie zones die het vaakst worden behandeld, zijn er nog veel
andere toepassingsmogelijkheden. Zo wordt botulinum neurotoxine ook veel
gebruikt:
• Voor behandeling van de hals. Bij sommige mensen neemt de spanning
in de halsspieren toe waardoor deze zeer zichtbaar worden en er
verticale spierbanden ontstaan. Botulinum neurotoxine kan dit
verzachten.
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• Voor neerhangende mondhoeken kan bij sommige mensen een
blokkeren van de mondhoekdepressorspier nuttig zijn.
• Voor de gummy smile. Sommige mensen gaan bij het lachen of animeren
de bovenlip overmatig optrekken, waardoor enkele millimeter tandvlees
boven de snijtanden zichtbaar wordt. Hieraan kan verholpen worden
door beiderzijds een spiertje uit te schakelen.
• Voor behandeling van overmatig zweten onder de oksels op in de
handpalmen. Omdat de injectie van botulinum neurotoxine, naast effect
op de spierspanning, ook een effect heet op de zweetklieren, kan
overmatig zweten dus effectief worden behandeld.
• Voor behandeling van knarsetanden.
• Voor de behandeling van zeer fijne lijntjes in het gezicht. Deze toepassing
wordt ook micro-botox genoemd (zie verder)
• BotulineBotulinum neurotoxine kan zeer zeker ook preventief worden
toegepast. Indien de spanning van de spieren wordt beheerst, zullen
dynamische rimpels zich moeilijker kunnen ontwikkelen.
• De laatste jaren zijn er ook goede resultaten gezien met botulinum
toxine injecties om de ernst en de frequentie van migraine aanvallen te
verminderen.

Wat kan behandeld worden met fillers en botulinum toxine?
Onderstaand overzicht (fig 26) geeft de typische zones in het gelaat aan die aan
veroudering onderhevig zijn. Dynamische lijnen zoals voorhoofdslijnen,
kraaiepootjes en fronsrimpels tussen de wenkbrauwen, worden typische met
botulinum toxine aangepakt. De overige maar statische rimpels ontstaan door
volumeverlies worden eerder met fillers gecorrigeerd.
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Fig 26: Overzicht van de symptomen van het verouderingsproces in het gelaat
die met fillers en/of botuinumtoxine worden aangepakt.

De patiënte in figuur 27 onderging een behandeling met verschillende
ingrepen, inbegrepen het inspuiten van fillers met vier verschillende
technieken in functie van de plaats waar ze terecht moesten komen. Er werd in
totaal 3 cc aan filler op basis van hyaluronzuur gebruikt, maar de grootte van
de deeltjes in de filler varieerde in functie van de zone van toediening (met
name de diepte van de injectie en de dikte van de huid). Daarnaast waren er
correcties op de lippen en enkele behandelingen met botulinumtoxine. Zoals in
onze sector meestal het geval is, bestond het therapeutisch project voor deze
patiënte uit een amalgaam van ingrepen.
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Fig 27: illustratie van de mogelijkheden van de combinatie van fillers en
botulinetoxine en een lichte peeling bij een 58-jarige dame. Het resultaat rechts
is 12 maand na de behandeling.
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9: Het vullen van de slaapstreek met sterk verdund hyaluronzuur
Door Dr Val Lambros,
New Port Beach, California, USA

Veel leeftijdsgebonden veranderingen van het gezicht kunnen begrepen
worden door naar veranderingen in de gewichtsverdeling te kijken. Sommige
gezichten worden dikker van onder naar boven, andere worden dunner: de
wangen, oogkassen en slapen worden steeds holler. Als de slaapstreken
slinken, is het effect niet alleen dat het bovenste deel van het gezicht smaller
wordt, maar doordat de staarten van de wenkbrauwen in een holle slaapstreek
uitmonden lijken ze korter te worden en te zakken. Het degenereren van de
slaapstreek is dikwijls een van de eerste tekenen van veroudering: zelfs jongere
mensen die er nog redelijk jeugdig uitzien, kunnen er last van hebben. Het
krimpen van de slaapstreek heeft esthetische gevolgen. Een normale
slaapstreek kan plat zijn, lichtjes hol of een beetje bol. Het kantelpunt vanaf
wanneer het holler worden van een slaapstreek een element van veroudering
wordt, is voer voor discussie. Het volumeverlies van een slaapstreek is te wijten
aan het verlies van zacht weefsel, zoals vet en spieren, want het slaapbeen is te
dun om een vormverandering mogelijk te maken.
Veel aspecten van het gebruik van fillers voor aangezichtsverjonging zijn niet
gemakkelijk te visualiseren. Patiënten hebben meestal geen idee van wat fillers
met de kaaklijn, de slapen of de wenkbrauwen zullen doen. Je kunt een patiënt
bij wijze van voorbeeld inspuiten met een verdund lokaal anestheticum om het
effect van de latere filler te demonstreren. Je gebruikt er anderhalve keer de
hoeveelheid voor die je voorziet voor de latere filler, en je masseert die naar de
plek waar je de filler wilt hebben. Dit eenvoudige manoeuvre is de best
denkbare informed consent die je kunt verkrijgen: de patiënt wéét wat er zal
gebeuren. Zo kan hij of zij zelf beslissen of hij een behandeling al dan niet wil,
en hangt hij of zij minder af van het advies van de arts. Als een patiënt niet
houdt van wat hij of zij ziet, lost het ingespoten middel op en kan er aan een
alternatieve aanpak gewerkt worden.
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Ook voor een arts is zo’n preview nuttig, want hij kan het volume van de filler
aanpassen aan wat hij te zien kreeg. Een in dit geval dankbaar neveneffect van
de proefinspuiting is dat de geviseerde zone al wat gevoelloos is en dus klaar
voor de definitieve inspuiting. Het onderhuids weefsel van de slapen is sowieso
minder gevoelig dan de meeste andere zones van het gelaat, zodat er zelfs
geen lokale verdoving moet worden gebruikt. Meestal wordt een sterk
verdunde oplossing van hyaluronzuur als filler voor de slaapstreken gebruikt.
De fysische eigenschappen ervan zorgen voor een ideale verdeling over de
slaapstreek. Veel plastische chirurgen gebruiken nog altijd implantaten om
holle slapen op te vullen, of vet en fillers. Deze zijn echter veel moeilijker
evenredig in de op te vullen ruimte te verspreiden. Met verdunde fillers
worden veruit de beste resultaten behaald.
De ideale patiënt voor deze procedure is iemand van wie de slaapstreken er hol
uitzien, wat zich meestal manifesteert als een soort schaduw boven de wangen.
Ook patiënten met een pindanootachtig aangezicht – een gevolg van het uit
balans zijn van de verhouding in volume tussen het bovenste en het onderste
deel van het gelaat – komen in aanmerking. Bijna alle patiënten zijn zeer
tevreden met het resultaat. De slapen zien er weer gevuld uit, en de staarten
van de wenkbrauwen draaien weer wat naar boven, waardoor ze langer lijken.
Het opvullen van de slapen heeft een sterk effect op hoe een gezicht in zijn
totaliteit overkomt (het ‘gestalt’). Figuur 28 geeft het resultaat voor een 66jarige man wiens ingevallen slapen elk met 2 cc hyaluronzuur in een verdunde
oplossing behandeld werden. Fig 29 toont een analoog voorbeeld bij een 49jarige dame.

fig 28: 66-jarige man voor (li) en 1 jaar na (re) de injectie van 2 cc verdunde
hyaluronzuurgel ter hoogte van de ingevallen slapen.
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fig 29: 49 jarige dame voor (li) en 3 maand na (re) de injectie van 1.5 cc
verdunde hyaluronzuurgel ter hoogte van de beide ingevallen slapen.
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10: Behandeling van het bovenste derde van het gelaat met fillers
Door Dr Woffles Wu
Singapore

De jongste twintig jaar zijn fillers een van de populairste niet-chirurgische
ingrepen voor gezichtsverjonging geworden. Aanvankelijk werden ze alleen
gebruikt om nasolabiale groeven weg te werken en lippen te vergroten. Nu
worden ze ingeschakeld voor een breed gamma aan behandelingen,
inbegrepen volumeherstel en het creëren van esthetisch verantwoorde
contouren van het gezicht. De wenkbrauwen, bovenste oogleden, slaapstreken
en het voorhoofd zijn belangrijk voor de algemene gezichtsesthetiek.
Volumeverhogingen in deze zones kunnen opvallende verbeteringen
genereren. Alhoewel de neus technisch gesproken geen deel uitmaakt van het
bovenste derde van het gezicht, vindt ze er wel haar oorsprong en heeft ze er
belangrijke verbindingen mee.
Tot voor kort was volumeherstel vooral iets voor de onderste twee derden van
een gezicht, inbegrepen de ogenzone, de jukbeenderen, de wangen, de kin, de
nasolabiale groeven en de marionetlijnen (die van de mondhoeken vertrekken).
Het bovenste deel werd dikwijls over het hoofd gezien, hoewel analysen van
het volumeverlies in die zone en van zijn effect op de veroudering aantoonden
dat maatregelen voor gezichtsverjonging ook daar nuttig kunnen zijn.
Volumevermeerdering in die zone is pas de jongste tien jaar populair
geworden. Nu lijkt het evident dat een esthetische aanpak van het bovenste
deel van het gezicht belangrijke verbeteringen kan opleveren, inbegrepen het
creëren van balans en harmonie met de rest van het gezicht. Hoewel de neus,
de wenkbrauwboog, de bovenste oogleden, het voorhoofd en de slapen aparte
esthetische eenheden zijn, kunnen ze toch beter samen worden bekeken, want
ze zijn met elkaar verbonden. Ze vloeien best op natuurlijke wijze in elkaar
over, wat een gebalanceerd, harmonieus en esthetisch mooi bovenste deel van
het gezicht garandeert. Vooral de vorm van het voorhoofd is belangrijk, want
het straalt elementen van het karakter, de moraliteit en de deugden van een
persoon uit (of het gebrek daaraan).
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De zone vertoont een duidelijk onderscheid tussen de geslachten. Mannen
hebben een sterkere neusbrug, die verbonden is met wat lager liggende en
meer geprononceerde wenkbrauwen en een korter voorhoofd dat plat of
lichtjes gewelfd kan zijn. Ze hebben altijd een lichte uitholling boven de
wenkbrauwen, die de wenkbrauwboog accentueert en een mannelijker en wat
robuuster voorkomen geeft. Bij vrouwen leidt de neusbrug, die smaller en
fijner is dan bij mannen, schuin omhoog. Ze gaat netjes over in de
wenkbrauwen. De wenkbrauwboog moet plat en onopvallend zijn, en lichtjes
gebold overgaan in een voorhoofd dat hoog, breed en wat gerond is. Het
voorhoofd moet onopvallend overgaan in de slapen, die plat en lichtjes hol zijn.
Te holle slapen resulteren in een wat ziekelijk uitzicht. Volumeherstel in de
slapen, zonder dat ze te bol worden, geeft het gezicht een gezonder en
vrouwelijker voorkomen. Ook ingevallen oogleden zijn onaantrekkelijk.
Deze beschrijvingen zijn uiteraard veralgemeningen. Veel individuele variaties
zijn mogelijk en esthetisch aanvaardbaar. Schoonheid is niet voor iedereen te
vatten in grote gemiddelden. Maar de gemiddelde idealen benadrukken wel
het belang van het bovenste deel van het gezicht voor een cosmetisch mooi
aflijnen van het gelaat.
Voor er betrouwbare fillers voor het aangezicht ontwikkeld werden, gebruikten
chirurgen andere technieken. Siliconen en botinplanten zijn tientallen jaren
lang ingezet om de neusbrug te liften en het voorhoofd te hervormen. Er
bestonden chirurgische ingrepen om onregelmatigheden in het voorhoofd weg
te werken en te sleutelen aan de regio rond de ogen en de bovenkant van de
neus. Maar al deze procedures vereisten vrij intensief snijwerk en bijgevolg een
lang herstel. Injecties met lichaamseigen vet zijn de jongste jaren populair
geworden (zie Deel 1), maar ook zij impliceren chirurgisch ingrijpen met een
wat langere herstelperiode. Goede resultaten met vetinjecties vereisen een
uitstekend chirurgisch inzicht en veel ervaring.
Daarom is werken met zachte fillers in veel gevallen een valabel alternatief. De
techniek is aangewezen voor het esthetisch boetseren van de neus, de
wenkbrauwen en het voorhoofd. Meestal is de tijd nodig voor herstel minimaal
(of zelfs nul). De methode laat toe in enkele minuten significante esthetische
verbeteringen te realiseren in het comfort van een niet-chirurgische setting. Ze
wordt dikwijls toegepast in combinatie met het inspuiten van botulinumtoxine
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in het voorhoofd en de diepe verticale rimpels tussen de wenkbrauwen. Als de
technieken met de nodige voorzorg en omzichtigheid worden gebruikt, geven
ze uitstekende resultaten zonder neveneffecten.
De keuze van het type filler hangt af van de specifieke verwachtingen van de
patiënt. Sommigen willen uitsluitend de rug en de tip van de neus behandeld
zien, terwijl anderen ook de neusvleugels en de columella (het stukje tussen de
neusgaten) verbeterd willen zien worden. Nog anderen willen een betere
contour van hun voorhoofd en een opvulling van hun slapen. Voor al deze
indicaties zijn verschillende fillers met een variërende hardheid beschikbaar. In
geen enkele van deze zones zouden permanente fillers gebruikt mogen
worden, maar uitsluitend fillers op basis van hyaluronzuur, zodat
onregelmatigheden in de vulling of eventuele vasculaire complicaties
gecorrigeerd kunnen worden. Hyaluronzuurfillers hebben het grote voordeel
dat ze weer geneutraliseerd kunnen worden met het enzym hyaluronidase.
De basis, brug en tip van de neus zijn belangrijke elementen voor het esthetisch
verjongen van een gezicht. Voor jongere patiënten betreft het voornamelijk
een toevoegen van volume om de vorm van de neus mooi af te lijnen en
eventuele structurele tekortkomingen bij te werken. Voor oudere patiënten
gaat het meestal om het toevoegen van wat er aan volume verloren ging.
Etnische vereisten bepalen mee welk type filler er gekozen wordt. Zo is de neus
van Aziatische mensen structureel platter en breder over de rug, en wijder en
vleziger over de punt. Fillers worden dikwijls gebruikt om de neusrug wat op te
hogen en de tip wat langer en geprononceerder te maken. Figuur 30 toont het
resultaat voor een Aziatische dame van 28 jaar, die 1,5 cc hyaluronzuur als filler
ingespoten kreeg om haar neusrug te verhogen en scherper af te lijnen.
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Fig 30: 28 jarige aziatische dame met een lage neusrug (li). Resultaat na
injectie van 1.5 ml hylaluronzuurgel ter hoogte van de neusrug.

De neus van Europeanen heeft meestal genoeg hoogte en een voldoende
duidelijke punt, maar ze kan onregelmatigheden in haar contouren vertonen
die gemakkelijk met kleine hoeveelheden filler gecorrigeerd kunnen worden.
Smalle neuzen kunnen verbreed worden. Een verslappende neustip kan weer
opgekrikt worden door middel van een filler. Sterke rimpels boven de neus
kunnen eveneens met fillers worden weggewerkt, inbegrepen een injectie met
botulinumtoxine in de spieren die de rimpels veroorzaken. Figuur 31 illustreert
de behandeling voor een 49-jarige Europese man met uitgesproken rimpels
boven de neus en een ingevallen neusbasis. De esthetische continuïteit tussen
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de neus en het voorhoofd kon verzekerd worden door de injectie van 1 cc
hyaluronzuurfiller.

fig 31: 49 jarige man met diepe fronsrimpels tussen wenskbrauwen (li).
Behandeling met een combinatie van botulinetoxine en filler om de overgang
tussen neus en wenkbrauw te verzachten en de fronsrimpels uit te schakelen.

Hand in hand met een verhoogde aandacht voor neusverjonging kwam er
aandacht voor verjonging van de wenkbrauwzone en het voorhoofd. Dat
vertaalt zich in het streven naar een mooie verbinding tussen de zijkanten van
de neus met de wenkbrauwen. De 45-jarige dame in figuur 32 had een wat
ingevallen voorhoofd dat met 6 cc filler op basis van hyaluronzuur mooi bol kon
worden gemaakt. Meestal wordt de filler halverwege de haarlijn en de oogkas
ingespoten – de hoeveelheid hangt uiteraard af van het volumeherstel dat
moet worden gerealiseerd. Na afloop van de behandeling kan het voorhoofd
voorzichtig gemasseerd worden om een zo evenredig mogelijke verspreiding
van de filler te genereren. Zaak is te letten op een zachte overgang tussen het
voorhoofd en de slaapstreken. Om dat te bevorderen kan er wat filler in de
slapen worden gespoten.
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Fig 32: 45 jarige dame met een heel vlak voorhoofd (li). 3 maand na de injectie
van 6 ml hyaluronzuur filler om de curvatuur van het voorhoofd te herstellen
(re).

Voor mannen die mannelijker willen zijn, kunnen fillers een meer voorwaarts
gericht en dus krachtiger voorkomen van de wenkbrauwen creëren. Een beetje
filler boven de wenkbrauw kan hem wat lager duwen, wat eveneens krachtiger
overkomt. Vrouwen wensen doorgaans wenkbrauwen met een zachtere curve,
waarbij de staart wat hoger ligt dan het begin van de wenkbrauw langs de
neus. Ervaren chirurgen kunnen fillers ook gebruiken voor de correctie van de
bovenste oogleden. Figuur 33 geeft de resultaten voor de behandeling van een
47-jarige dame die klaagde over er vermoeid uitziende ogen. Ze kreeg in elk
ooglid 1,3 cc hyaluronzuur ingespoten, waardoor de negatieve impressie
grotendeels werd weggewerkt. Foto B van de figuur geeft het resultaat
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onmiddellijk na de inspuiting, waarbij opvalt dat er omzeggens geen trauma
van de behandeling zichtbaar is.

Fig 33: 47 jarige dame voor (li) en onmiddellijk na (re) het opvullen van de
bovenste oogleden. Let op het verdwijnen van de vermoeide blik.
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11: De microbotulinumtoxine-techniek
Door Dr Woffles Wu
Singapore

De microbotulinumtoxine-techniek werd ontwikkeld in 2001. Ze omhelst het
inspuiten van kleine druppels botulinumtoxine net onder de huid of boven de
oppervlakkige spiervezels van het voorhoofd om horizontale rimpels weg te
werken. Tegelijk verbetert ze de textuur en kwaliteit van de huid op het
voorhoofd. Na haar ontdekking werd de techniek steeds meer op punt gesteld.
Nu is ze een veelzijdige behandeling geworden die de glans en de textuur van
de huid kan wijzigen door 1) het verminderen van de productie van zweet, olie
en huidvet, 2) het afzwakken van de zichtbare gevolgen van acne en rosacea
(felle rode verkleuringen van de huid), 3) het terugdringen van de zichtbaarheid
van grote poriën, 4) het wegwerken van lijnen in het gezicht zonder de
beweging van onderliggende spieren te hypothekeren, 5) het liften en
boetseren van de kaaklijnen en 6) het verzachten van het uitzicht van de hals
en de zones onder de ogen.
In het algemeen geeft de behandeling aan een gezicht een jonger voorkomen
zonder dat het er ‘overbehandeld’ uitziet. Ze kan in combinatie met andere
technieken ook gebruikt worden voor het wegwerken van chirurgische
littekens, striemen op de borsten of de buik en cellulitis. De sleutel voor een
goede toepassing van de techniek is het toedienen van veel, maar evenredig
verdeelde druppeltjes botulinumtoxine net onder de huid. Hoe kleiner de
druppeltjes zijn, hoe beter ze zich kunnen verspreiden. De druppeltjes
verspreiden zich naar de oppervlakkige gezichtsspieren, maar de functie van de
dieper gelegen spieren blijft intact. Zo vermindert de zichtbaarheid van lijnen
en rimpels in moeilijk te behandelen zones opzij van het voorhoofd, onder de
ogen, in de hals of op de kaaklijn. Het effect van botulinumtoxine in de huid
manifesteert zich als een vermindering van de zweetproductie en de vetachtige
substanties. Het werkt een verschrompeling van zweet- en talgklieren in de
hand, waardoor een huid er dunner en strakker gaat uitzien. Hand in hand
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daarmee gaan poriën er kleiner uitzien, en gaan uitwendige manifestaties van
acne en rosacea minder zichtbaar worden.
Een extra voordeel van het toedienen van piepkleine druppels is dat er geen
totale verlamming van de spieren optreedt. Toen botulinumtoxine vanaf de
jaren 1990 commercieel beschikbaar werd voor klinisch gebruik, was het
meteen het eerste geneesmiddel dat gemakkelijk kon worden toegediend om
selectief bepaalde spieren te verlammen en verzwakken. Het middel werd wel
slachtoffer van de initiële euforie, want het creëerde de ondertussen minder
geapprecieerde ‘gebotoxte’ look die een gezicht een bevroren cachet gaf, want
te veel aangezichtsspieren konden niet meer bewegen. Patiënten begonnen er
over te klagen dat hun voorhoofd stijf aanvoelde. Sommigen konden hun
wenkbrauwen of bovenste oogleden niet goed meer bewegen. Dat was een
gevolg van het overenthousiaste gebruik van botulinumtoxine in de begindagen
van zijn ontwikkeling, waarbij nogal wat artsen in de veronderstelling
verkeerden dat patiënten uitsluitend bekommerd waren om een strak
voorhoofd.
Het werd echter snel duidelijk dat patiënten geen strak voorhoofd wilden ten
koste van andere schoonheidsaspecten van het gelaat, zoals mooi geplaatste
wenkbrauwen. Ze wilden een natuurlijk en er zacht uitziend voorhoofd dat nog
altijd kon bewegen en de wenkbrauwen naar boven kon trekken. Dat leidde tot
een paradox, want de spieren die verantwoordelijk zijn voor het trekken van
lijnen in een voorhoofd zijn dezelfde die de wenkbrauwen omhoog trekken. Er
moest dus een botoxbehandeling uitgedokterd worden, waarmee de lijnen in
het voorhoofd minder zichtbaar konden worden gemaakt, maar die de
beweeglijkheid van de onderliggende spieren niet hinderde. De noodzakelijke
aanpassing begon met de vaststelling dat als botulinumtoxine in de
voorhoofdsspier werd gespoten, de bovenliggende huid er glanzender, strakker
en zachter ging uitzien, met minder uitgesproken poriën. Veel patiënten
vonden die nieuwe look geweldig. Onderzoekers ontdekten dat dit een gevolg
was van het feit dat een deel van het ingespoten botulinumtoxine uit de spier
naar de huid migreerde en er zweet- en talgklieren verlamde. De migratie was
een gevolg van het gegeven dat er te veel botulinumtoxine in te grote druppels
werd ingespoten.
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Een ander klinisch probleem dook op bij pogingen om het onderste ooglid
gladder te maken met botulinumtoxine. Soms mondde dit echter uit in
ongewenste complicaties, zoals wallen onder de ogen en een onbeweeglijkheid
van het onderste ooglid bij het lachen. De – bijna uitsluitend oudere –
patiënten die daarmee te kampen kregen, hadden het gevoel dat ze er nog
erger uitzagen dan voor de behandeling.
Om een oplossing voor deze problemen te vinden werd de techniek van
microbotulinetoxine ontwikkeld. Het betreft in essentie het onder de huid
inspuiten van sterk verdunde botulinetoxine-oplossingen om de activiteit van
klieren en oppervlakkige aangezichtsspieren te remmen. Het succes steunt op
een zorgvuldige voorbereiding van de botoxoplossing en een uiterst
nauwkeurige inspuitingstechniek. Botulinumtoxine blokkeert in essentie de
receptoren die de verbindingen tussen zenuwen en spieren verzorgen.
Daardoor gaan spieren ontspannen, waardoor de huid minder gaat plooien en
dus minder rimpels vertoont. Het lamleggen van dezelfde receptoren resulteert
ook in het blokkeren van zweetklieren – op die manier is botulinumtoxine in
staat tegelijk rimpels te bestrijden en de huidkwaliteit te bevorderen.
Voor een goed resultaat moet botulinumtoxine in de spier zelf worden
gespoten. Bij het toedienen van microbotulinumtoxine moeten piepkleine
druppels in de huid of in het contactvlak tussen huid en oppervlaktespieren
worden gespoten. Dat zorgt voor een verzwakking van de buitenste laag van
deze spieren, die aan de binnenkant van de huid bevestigd zijn en rechtstreeks
verantwoordelijk zijn voor de lijnen en rimpels die patiënten zo ergerlijk
vinden. Door het verlammende effect van de druppeltjes op zweet- en
talgklieren gaat de huid wat krimpen en dus strakker worden. Het verminderen
van zweet- en talgsecreties helpt de effecten van acne bestrijden en maakt dat
huidporiën er kleiner uitzien. Een gevolg is dat de huid meer gaat glanzen.
Figuur 34 en 35 geven de essentiële verschillen weer tussen een klassieke
botulinumtoxinebehandeling en een behandeling met microbotulinumtoxine.
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Fig 34: klassieke injectie van botulinetoxine: A, botulinetoxine wordt
geïnjecteerd in de spier. B, het toxine verspreid en difundeert in de spier. C, De
spier begint te verslappen. D, wat toxine kan in de huid dringen. E, De volledige
spier is verlamd.
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Fig 35: Microbotox technique. A, het toxine wordt in hele kleine druppeltjes
onder de lederhuid gebracht tot net tegen de spier. B, Het toxine diffundeert in
de zweet- and talgkliertjes met een vermindering van zweet- en talgsecretie tot
gevolg. C, het oppervlakkig deel van de spier wordt verlamd, het diepe deel is
nog werkzaam. D, De zweet- en talgklieren atrofiëren. E. De huid trekt samen
door de atrofie van de kliertjes.

Voor de behandeling van de zone onder de ogen geeft microbotulinumtoxine
véél betere resultaten dan botulinumtoxine – vooral een gevolg van het feit dat
de spieren er zo dun zijn. Het nadeel is wel dat de resultaten slechts drie tot
vier maanden zichtbaar blijven, precies omdat de spieren er zo dun zijn. Het
inspuiten van meer botulinumtoxine heeft echter geen zin, want dan gaan er
door spierverslapping wallen onder de ogen komen, en dat is nóg minder
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gewenst. Voor de verbetering van de huidkwaliteit geeft het toedienen van
microbotulinumtoxine na minder dan een week al betere resultaten dan
andere behandelingen, maar hier is het effect na een viertal maanden
eveneens verdwenen. Regelmatig herhalen van de behandeling is dus helaas
noodzakelijk.
Voor het consistent verbeteren van de textuur en het voorkomen van hals en
kaaklijn waren er slechts weinig technieken beschikbaar. Microbotulinumtoxine
is een belangrijk niet-chirurgisch instrument geworden voor 1) het lichtjes
optrekken van de onderkaken, 2) het verzachten van de kaaklijnen, 3) het
minder opvallend maken van horizontale lijnen in de hals en van platysmale
banden (die verticaal over de hals lopen) en 4) het aanpakken van het
verrimpeld voorkomen van de halshuid. De effecten van microbotulinumtoxine
op zowel de klieren als de oppervlakkige laag van de platysmale spieren – een
laag spieren vooraan en opzij van de hals die tot aan de onderkaken loopt – zijn
totaal verschillend van die van het inspuiten van botulinumtoxine in de
platysmale banden zelf, zoals vroeger gedaan werd. Helaas duren ze ook hier
meestal niet langer dan enkele maanden, zodat regelmatige herbehandeling
nodig is. Figuur 36 laat het resultaat zien voor een 60-jarige dame die met een
tussenpauze van drie maanden twee behandelingen met microbotulinumtoxine
onderging voor haar hals en onderkaken. De positieve effecten zijn goed
zichtbaar en de patiënte was zeer tevreden. Microbotulinumtoxine is dus een
uitermate nuttig instrument geworden voor verschillende aspecten van de
esthetische chirurgie.
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Fig 36: boven: typisch patroon van multiple kleine microbotoxinjecties in de
hals. Onder: 60 jarige dame voor (li), 3 maand na eerste (midden) en 3 maand
na tweede (re) behandeling met microbotox. Let op het verbeteren van de
kwalitet van de huid en op het verdwijnen van de horizontale rimpels
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Deel 3:
De Kunst en Wetenschap van Peeling met Crotonolie
Door Dr Richard Bensimon
Portland, Oregon, USA
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12: De historiek van een wonderlijke techniek

Een van de grootste uitdagingen voor de esthetische geneeskunde is patiënten
helpen het vertrouwen te ontwikkelen dat ze comfortabel kunnen ontwaken in
hun eigen huid. Er zijn duizenden quotes en clichés die refereren naar de huid
(zoals ‘een dikke huid hebben’). Er zijn ontelbaar veel boeken over
huidgezondheid en schoonheidsregimes verschenen, en eindeloos veel
cosmetische en huidverzorgingsproducten, thuisrecepten, diëten en
voedingssupplementen gemaakt.
De groeiende trend van bijgekleurde foto’s in de media beïnvloedt de manier
waarop de maatschappij naar huid en schoonheid kijkt. Een afbeelding van een
perfecte huid kan schokkend overkomen voor een patiënt die worstelt met
verouderingsprocessen. Een niet te bereiken schoonheidsideaal uit de media is
de drijvende kracht geworden achter de cosmetische industrie. Wereldwijd
spenderen consumenten miljarden euro’s aan huidbehandelingen en
producten waarvan niet bewezen is dat ze een werkzaam effect hebben. Vele
daarvan hebben ongetwijfeld geen effect. Het gebrek aan integriteit in de
schoonheidsindustrie culmineert in slimme en misleidende marketing die
consumenten verwart en verleidt tot de aankoop van diensten en producten
die geen verandering garanderen.
Het verkrijgen van een uniforme huidkleur en huiduitstraling is een
cosmetische prioriteit in de meeste culturen, maar toch vooral voor mensen
met een hogere concentratie van het zwarte pigment melanine in hun huid.
Ondanks de ruime beschikbaarheid van make-up waarmee afwijkende
pigmentatie kan worden gemaskeerd, en van producten die melanine
onderdrukken en het afschilferen van de huid versterken om haar glans te
verhogen, zijn er geen middelen waarmee een huid glad en rimpelloos kan
worden gemaakt. Toch is dat wat veel patiënten verlangen. Het is een van de
moeilijkste opdrachten voor de esthetische geneeskunde.
Daarbovenop komt dat chirurgen wel bereid zijn in de huid te snijden en te
naaien, maar voor behandelingen van de huid verwijzen ze gemakkelijk door
naar schoonheidsspecialisten of dermatologen. Dat is jammer, want er bestaan
moderne chemische peelingtechnieken waarmee ook plastische chirurgen aan
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de slag kunnen. Een goede peeling kan de resultaten van andere ingrepen,
zoals een facelift of volumeherstel, versterken. Wij zetten sterk in op een
peeling met crotonolie, waarmee zowel de eerste verouderingsverschijnselen
(rimpels) als de gevolgen van blootstelling aan zonnestralen (een leerachtige
huid) kunnen worden aangepakt en zelfs weggewerkt. Het is zelfs niet
uitgesloten dat een regelmatige peeling met crotonolie huidkanker kan
voorkomen.
De geschiedenis van de chemische peeling begon een kleine eeuw geleden in
de Verenigde Staten, toen niet-artsen ze gebruikten voor onder meer de
behandeling van slachtoffers van gasaanvallen in de Eerste Wereldoorlog. Het
concept van huidpeeling verspreidde zich vrij snel. Het bleek goed te werken,
zodat het de aandacht trok van artsen. Dat leidde aanvankelijk echter vooral
tot het vervolgen van de originele ‘peelers’, waardoor velen naar het
buitenland vluchtten of ondergronds gingen. De specifieke formules van de
eerste mengsels zijn helaas verloren gegaan, maar uit het weinige wat ervan
bekend is, bleek dat de pioniers meestal een kleine hoeveelheid (ongeveer 1
procent) crotonolie toevoegden. Opvallend was ook dat de mengsels zonder
anesthesie (tenzij wat preventieve alcoholinname) toegediend werden.
Uiteindelijk gingen plastische chirurgen een halve eeuw geleden toch overstag.
Een Amerikaans chirurg gebruikte een formule van een ‘amateurpeeler’ en
publiceerde zijn resultaten met het mengsel. Het bestond uit vloeibaar fenol,
water, zeep en drie druppels crotonolie. De zeep maakte het mixen van water
en olie mogelijk. Er werd verondersteld dat fenol de eigenlijke peelende
werking uitoefende – vandaar de populaire benaming ‘fenolpeeling’. Wat het
nut was van de crotonolie was aanvankelijk onduidelijk. De formule werd al
snel zo gewijzigd dat de concentratie van crotonolie steeg naar 2 procent. Ze
zou tientallen jaren de standaard voor toepassing in de plastische chirurgie zijn,
hoewel ze onmiskenbaar neveneffecten veroorzaakte. Zo was ze zeer succesvol
in het wegwerken van rimpels, maar ze veroorzaakte daarbij regelmatig een
depigmentatie of ontkleuring van de huid, met een onnatuurlijke ‘porseleinen’
look als gevolg. Daardoor moesten patiënten na de behandeling bijna altijd
make-up dragen.
Dat leidde ertoe dat de techniek bijna uitsluitend gebruikt werd voor oudere
patiënten met zware rimpels en sterk door de zon beschadigde huid. Er moest
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een afweging gemaakt worden tussen de voor- en nadelen van de behandeling:
de voordelen moesten zwaar genoeg doorwegen om de nadelen te
compenseren. Kritisch onderzoek van de tegenindicaties wees echter uit dat ze
sterk overdreven werden, maar als gevolg van negatieve beeldvorming een
eigen leven gaan leiden waren. Daardoor had chemische peeling onterecht een
kwalijke reputatie gekregen. Nog altijd zijn er handboeken waarin gebruik
ervan ten stelligste wordt afgeraden. De resultaten waren fantastisch, maar de
risico’s kwamen te intimiderend over voor grootschalig gebruik.
Vanaf de jaren 1990 werden ‘zure’ peelings (op basis van trichloorazijnzuur)
populair. Ze hadden het voordeel dat ze in verschillende concentraties konden
worden toegediend, afhankelijk van de vraag hoe diep een peeling in de huid
moest doordringen. Lichte peelings met een concentratie van 25 procent zuur
waren nuttig voor de behandeling van kleine rimpels en pigmentafwijkingen,
maar voor concentraties vanaf 35 procent zuur konden er complicaties
optreden, zoals littekenvorming. Omdat het ondertussen duidelijk geworden
was dat peelings of basis van fenol geen ernstige neveneffecten veroorzaakten,
werd opnieuw met verhoogde aandacht naar hun nut gekeken. Dat ging
regelrecht in tegen de toen gangbare visie. De originele formule werd verder
verdund, waardoor neveneffecten zoals het verminderen van pigmentatie als
sneeuw voor de zon verdwenen.
Op het einde van de vorige eeuw kwamen er grondige experimenten, waaruit
verrassend genoeg bleek dat fenol als dusdanig niet méér effect op de huid had
dan de peelings die schoonheidsspecialisten gebruiken. Het toevoegen van
crotonolie bleek een peeling echter dieper in een huid te laten dringen – het
bleek zelfs de belangrijkste ‘peelende’ factor in het mengsel te zijn. Crotonolie
was dus de sleutel, niet fenol. Wetenschappers experimenteerden tot ze een
aanvaardbare verhouding van de verschillende componenten in een
peelingmengsel hadden gevonden. Het resultaat was even klinisch efficiënt als
het historisch origineel, maar zonder de neveneffecten. Artsen kunnen de
proportie crotonolie in een mengsel nu naar hartenlust aanpassen, in functie
van wat ze met de peeling willen bereiken en zonder zich zorgen te moeten
maken over effecten op de pigmentatie. Ze kunnen de concentratie aanpassen
aan de dikte van de huid op de plaats waar ze willen peelen. Deze flexibiliteit
maakt crotonoliepeeling bruikbaar voor alle soorten huid en alle leeftijden. Met
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een heel zwakke concentratie van 0,1 procent crotonolie kan zelfs de
kwetsbare huid van de oogleden aangepakt worden. Het ontdekken van de
functie van crotonolie was een doorbraak!
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13: De hedendaagse praktijk van crotonoliepeeling

Als patiënten zich aanbieden voor een gezichtsverjonging, moet een chirurg
aan de verleiding weerstaan ze onmiddellijk in een specifieke categorie te
steken. Zoals eerder aangegeven hebben chirurgen de neiging de
textuuraspecten van een verouderde huid te negeren, hoewel het een integraal
deel van het volledige plaatje is. Daarenboven hebben patiënten dikwijls meer
aandacht voor rimpels en huidafwijkingen dan voor uitzakkingen van de huid.
Een chirurg kan als behandeling een facelift zien, terwijl een patiënt
verbeteringen verwacht aan de rimpels rond zijn of haar mond. De
ontgoocheling en zelfs vijandigheid die kunnen volgen op een dure procedure
waarbij niets werd gedaan aan het wegwerken van de liprimpels waar een
patiënt initieel over viel, kunnen vermeden worden door goed naar de patiënt
te luisteren en een eerlijke discussie te voeren.
Het is duidelijk dat veel patiënten voordeel kunnen halen uit zowel structurele
(herpositionering van gezichtszones en volumevermeerdering) als kwalitatieve
verbeteringen van de huid. Als een patiënt akkoord is met een alomvattende
verjongingsprocedure, is het best eerst de chirurgische interventies te doen,
omdat het opspannen van de huid van het centraal aangezicht al een lichte
indirecte verbetering van de textuur kan opleveren. Vier maanden later kan
dan een peeling gedaan worden om de andere problemen aan te pakken.
Mensen met een aversie voor chirurgie of patiënten die uitsluitend hun rimpels
en huidtextuur behandeld willen zien, vormen een interessante uitdaging voor
een chirurg. Na een goed uitgevoerde peeling zijn veel van deze patiënten
uitermate tevreden, waardoor ze de andere ‘problemen’ gewoon als gevolgen
van een normale veroudering zien. Een chirurg moet zich er voor hoeden om
zijn persoonlijke overtuiging (en eventueel zijn eigenbelang) in de planning
voor een patiënt te laten doorwegen.
Eenmaal een beslissing genomen is, kan er een esthetisch behandelplan
worden opgesteld. De eerste factor waar rekening mee moet worden
gehouden is etniciteit. Blanken hebben een dunne en doorschijnende huid die
vatbaarder is voor zonnebrand en voor externe verouderingsprocessen, zoals
sterke rimpelvorming en pigmentafwijkingen. Aziaten hebben doorgaans een
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dikkere huid van betere kwaliteit, die minder rimpelt maar wel gevoeliger is
voor pigmentveranderingen. Een zwarte huid met haar grote
melanineconcentratie vertoont een sterke weerstand tegen veroudering.
Zwarten verouderen minder opvallend dan blanken. Gender is eveneens een
issue. Mannen hebben doorgaans minder rimpels in het middelste en onderste
deel van het gezicht, mogelijk omdat hun huid wat dikker is en omdat ze zich
regelmatig scheren. De huid van een man heeft ook een groter aantal
talgklieren. Peeling bij mannen gebeurt dus vooral op het voorhoofd en in de
zone rond de ogen. Bij vrouwen kan het meer verspreid over het gezicht.
Het onderste ooglid vereist speciale aandacht bij een peeling. De huid ervan is
heel dun, en de onderhuidse laag (de lederhuid) is de dunste van het hele
lichaam. Daarenboven zit er geen ondersteunend onderhuids vet onder. Omdat
het oog veel beweegt, vertoont de huid van het onderste ooglid dikwijls als
eerste onderdeel van het lichaam verouderingsverschijnselen, zeker als ze
frequent aan zonnestralen werd blootgesteld. Het is een van de meest
aangewezen zones voor een peeling, omdat andere ingrepen er zo goed als
onmogelijk zijn. Het bovenste ooglid brengt het er beter van af met het
verouderen, omdat het meer onderhuids weefsel bevat en daarenboven steun
krijgt van de oogbal. Verouderingsverschijnselen in de hals worden
daarentegen best behandeld met een chirurgische ingreep. De huid van de hals
heeft niet dezelfde herstellende kwaliteiten als die van het gelaat, waardoor
een peeling er niet veel zin heeft.
De mate van peeling hangt dus af van de zone op het gezicht waar de huid
moet worden behandeld. Figuur 37 geeft indicaties van waar er meer of minder
diep gepeeld kan worden.
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Fig 37 : diepte van de peeling in de verschillende streken van het gelaat.

Relatieve dikteverschillen in de huid zijn van doorslaggevend belang. De brede
zone rond de mond heeft de dikste huid van het gelaat en kan dus vrij diep
gepeeld worden. Op het voorhoofd is de huid doorgaans dikker in het midden
(boven de neus) en minder dik aan de slapen. Je kunt het verschil in dikte
beoordelen door de huid tussen duim en wijsvinger te plooien. Hoe dunner de
huid, hoe minder diep een peeling mag gaan. De huid aan de slapen is heel
dun, zodat een peeling er zelden nuttig is. De zone voor het oor heeft eveneens
een dunne huid, waardoor er voorzichtig met een peeling moet worden
omgesprongen – ze vertoont trouwens niet vaak rimpels. De wangen hebben
meer onderhuids weefsel, wat je goed kunt voelen als je iemand
vriendschappelijk in de wang knijpt. Daardoor zijn ze beter bestand tegen een
peeling. Artsen moeten er ook over waken dat als ze een peeling uitvoeren op
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een gedeelte van het gelaat, er achteraf geen kleurverschil tussen de
behandelde en niet-behandelde huid ontstaat. Een peeling brengt de
oorspronkelijke kleur van de huid naar boven, en die kan zichtbaar verschillen
van de kleur van de huid op het moment van de behandeling.
In essentie is een chemische peeling een gecontroleerd chemisch verbranden
van de huid om een anatomische verandering in de huidlaag te verkrijgen, met
name een verhoogde afzetting van de steungevers collageen en elastine op een
ordentelijke wijze. Een chemische peeling veroorzaakt dus in feite een
verwonding, waarop een weliswaar goed te verdragen herstel volgt. Een goede
voorbereiding van een patiënt en zijn of haar huid is cruciaal voor het succes.
De patiënt moet gemotiveerd zijn en goed geïnformeerd over het
langetermijnperspectief van de behandeling. De beloning is een drastische en
blijvende verbetering van zijn of haar huidtextuur, die moeilijk op een andere
manier kan worden gerealiseerd. De periode onmiddellijk na een peeling kan
belastend zijn, hoewel ze meestal niet erg lang duurt. Het is belangrijk dat een
arts ze realistisch en accuraat beschrijft, indien mogelijk met foto’s van hoe
zo’n herstel verloopt. In het beste geval praat een patiënt op voorhand met
iemand die een vergelijkbare peeling onderging, om voorbereid te zijn op wat
gaat komen. Over het algemeen wordt een peeling goed verdragen.
Het voorbereiden van de huid op een peeling omvat het aanbrengen van
specifieke zalfjes (met vitamine A-zuur) die haar stabiliseren, de onderhuid
stimuleren om meer collageen te vormen en de activiteit onderdrukken van de
melanocyten (de cellen die donker pigment produceren). Hiermee kunnen
complicaties vermeden worden, zoals pigmentveranderingen als gevolg van de
productie van zowel te veel als te weinig pigment. De voorbereiding begint vier
tot zes weken voor de peeling. Ze verhoogt de snelheid waarmee huidcellen
vervangen worden, waardoor de huid er rood en geschubd kan uitzien. Ze moet
vier tot vijf dagen voor de peeling gestopt worden. Niet alle artsen zijn het
erover eens dat deze vervelende voorbehandeling nodig is, maar ze is zeker in
staat het herstel na een peeling te versnellen.
Het was tot voor kort de gewoonte om een crotonoliepeeling onder volledige
narcose te doen, omwille van het ‘brandend’ karakter van de olie. Nochtans
gebeurde dat vroeger nooit. Een peeling met crotonolie in de moderne lage
concentraties is niet echt pijnlijk. Meestal heeft een patiënt na de behandeling
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een uurtje lichte pijn, maar gewoonlijk ebt die vrij snel weg. Sommige artsen
zoeken naar manieren om een peeling zonder volledige verdoving uit te
kunnen voeren, wat een behandeling beduidend eenvoudiger en minder
risicovol zou maken. Omdat de kostprijs van een peeling laag is in verhouding
tot de prijs van het gebruik van een operatiekwartier, komt het voor de patiënt
ook een stuk goedkoper uit. Een uitweg uit de noodzaak tot verdoving schuilt in
het fenol in de olieoplossing: fenol heeft een lokaal verdovende werking. Je
kunt de huid van een patiënt op die manier ongevoelig maken – de verdoving
manifesteert zich als een witte ‘bevroren’ huid. Op die manier sluiten moderne
peelings aan bij de originele ontwikkelingen uit het begin van de 20ste eeuw:
door het verleden te omarmen kunnen we lessen trekken voor de toekomst.
Crotonolie wordt gewonnen uit de zaden van een Aziatische struik uit de
wolfsmelkfamilie. Het product wordt ruim gebruikt in de natuurgeneeskunde
en de veeartsenij, maar het is ook al als gif ingezet. Het zou in de Tweede
Wereldoorlog aan de alcoholhoudende brandstof van torpedo’s zijn
toegevoegd om te vermijden dat matrozen ervan dronken. Crotonolie heeft
sterk brandende eigenschappen. Als je ze zomaar op een huid zou aanbrengen,
zou je zware brandwonden veroorzaken. Daarom moet ze sterk verdund
worden. Het maken van de juiste cocktail van de ingrediënten gebeurt best
door de chirurg zelf en in functie van de aard van de behandeling: een diepere
peeling vereist een andere samenstelling dan een lichtere. Sommige artsen
kiezen ervoor om eenmaal een peeling met een wat hogere concentratie
crotonolie op de huid van een patiënt aan te brengen, terwijl anderen
meermaals een peeling met een lagere concentratie aanbrengen.
De diepte van een peeling bepaalt ook de kwaliteit van het herstel. In het
diepste deel van het onderhuids weefsel, vlak boven het ondersteunende vet,
zitten de haarcellen en zweetklieren. Ze zijn afgelijnd door oppervlakkige
huidcellen die diep in de huid zijn doorgedrongen. Ze zijn belangrijk, want ze
vormen een reservoir voor huidherstel – de huidcellen vermenigvuldigen er
zich probleemloos. Meestal migreren deze cellen vanaf hun haar of zweetklier
weer naar de oppervlakte als de huid beschadigd is. (Voor een goed begrip: een
peeling heeft geen effect op de haargroei.) Als de peeling en de beschadiging te
diep onder de huid zijn doorgedrongen, kunnen deze cellen hun helende werk
echter niet uitvoeren en zal de huid herstellen op de klassieke manier, met de
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vorming van vervelende littekens als gevolg. Aangezien we gezichtsveroudering
behandelen, is littekenvorming absoluut uit den boze.
Anderzijds moet een peeling die effectief rimpels wil aanpakken, diep genoeg
in de huid gaan om een effect te hebben. Daarin ligt het onderscheid met
oppervlakkige peelings die schoonheidsspecialisten aanbrengen. Hoe dieper
een peeling gaat, hoe langer de periode van herstel. Tijdens een peeling ziet
een chirurg een reeks veranderingen in de kleur van het huidoppervlak (als
gevolg van de fenolverdoving) die zelfs voorspelbaar zijn. Een ervaren arts kan
het verkleuringsproces aan het huidoppervlak gebruiken om te beoordelen hoe
diep zijn peeling in de huid van de patiënt is doorgedrongen. Hij kan ze ook
gebruiken om te beslissen wanneer hij de behandeling stopt. De tijd die de huid
na de behandeling nodig heeft om te ontdooien, mag nooit meer dan 15
minuten bedragen.
Omdat de peeling in essentie een open wonde veroorzaakt, bestaat de
postoperatieve behandeling vooral uit het stimuleren van een natuurlijke
huidgenezing. Het is misschien wel het meest delicate van het peelingproces,
onder meer omdat het resultaat er voor de patiënt aanvankelijk schokkend kan
uitzien. Als de oogleden gepeeld zijn, kunnen de ogen de eerste dag moeilijk
geopend worden. Het helende effect komt van onder in de huid, waardoor de
oppervlaktelaag er eventjes gehavend blijft uitzien. Goede opvang is nodig, en
het is wenselijk dat de patiënt misschien wel dagelijks bij de behandelende arts
langsgaat. Omdat het verdovende effect van het fenol in de peeling tot een dag
na de behandeling actief blijft, kunnen er de tweede dag indien nodig kleine
correcties, in de vorm van een lichte plaatselijke extra peeling, uitgevoerd
worden op plekken die onvoldoende behandeld blijken te zijn.
Er zijn meerdere aanpakken mogelijk om het helingsproces te bevorderen,
zonder dat er één echt boven uitsteekt. Het aanbrengen van een ontsmettende
crème met antibiotica en pijnstillers is essentieel. Patiënten kunnen maskers op
basis van bijvoorbeeld bismut opgesmeerd krijgen, die ze enkele dagen tot een
week dragen. Die zien er dikwijls bizar uit – in het geval van bismutmaskers
knalgroen, zie figuur 38 – maar ze bevorderen het herstel (en ze verminderen
het aantal paniektelefoontjes van een patiënt naar de arts in de eerste dagen
na de ingreep).
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Fig 38: Helend Bismuthmakker (li) en de genezingsfazen na 5 dagen (midden) en
7 dagen (re)
Het herstel is meer een ongemakkelijke periode dan een oncomfortabele, want
de pijn verdwijnt vrij snel. Na een week tot tien dagen zijn de meeste zichtbare
effecten van de behandeling verdwenen, met uitzondering van een rode huid.
Die kan vanaf dan met make-up verborgen worden. De meeste patiënten
hernemen dan hun gewone leven, professionele activiteiten inbegrepen. Twee
tot drie maanden na de peeling zijn de zichtbare neveneffecten verdwenen.
Figuur 39 geeft het resultaat van een crotonoliepeeling voor een 49-jarige
dame met een huid die onder meer door roken en zonbeschadiging zwaar was
aangetast. Figuur 40 illustreert het effect van een crotonoliepeeling op
pigmentatie, en rimpelvorming rond de oogstreek bij een 47-jarige dame.
Figuur 41 illustreert het spectaculaire effect bij een 61-jarige dame met zware
zonbeschadiging van de huid, resulterend in rimpelvorming, pigmentatie en
laxiteit van de huid.
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Fig 39: 49-jarige dame voor (li) en 8 maand na een crotonoliepeel. Let op de
verbetering van de kwaliteit van de huid, voornamelijk rond de mond en op het
voorhoofd.
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Fig 40: Li, 47-jarige dame met ernstige zonbeschadiging en pigmentatie van de
huid. Re, Resultaat 1 jaar na een crotonoliepeeling met zichtbare verbetering
van de kwaliteit van de huid, en duidelijke vermindering van rimpelvorming en
pigmentatie.

Fig 41: Li, Deze 61-jarige dame was een aktieve rookster met uitgebreide
rimpelvorming,
zonbeschadiging
en
pigmentstoornissen
van
de
aangezichtshuid. Re, 6 maand na de crotonoliepeeling van het volledige gelaat
vertoont zij een dramatische verbetering van de kwaliteit van de huid. Let op
het verdwijnen van de rimpels en de pigmentatie maar ook op het aanspannen
van de huid.
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Het is evident dat een patiënt in de loop van zijn of haar leven verschillende
peelings kan ondergaan om veroudering te bestrijden. Een peeling verjongt
wel, maar ze stopt de veroudering niet. Onderzoek heeft uitgewezen dat een
peeling een belangrijke nieuwe laag collageenvezels onder de huid creëert, die
soms tientallen jaren stabiel kan blijven. Het resultaat is een verandering in het
voorkomen van de huid, die rimpels minder zichtbaar maakt. De huid ziet er
jonger uit, omdat de peeling in essentie jongere huid gemaakt heeft. Dat is een
effect dat een klassieke facelift mist. Gezichtsverjonging zonder
crotonoliepeeling impliceert dus een gemiste kans op een mooier resultaat.
Microscopische studies van gepeelde huid laten ook zien dat jonge
kankercellen door de behandeling vernietigd worden. De evidentie is nog altijd
anekdotisch, maar het lijkt erop dat een peeling huidkanker kan bestrijden. Het
is een opwindende gedachte die verder onderzoek vereist, maar die in ieder
geval het aloude dogma ondersteunt dat een mooie huid ook een gezonde huid
is.
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