INTERVIEW met Esther Vogelenzang

Een leven lang mooi
een behandeling hebt ondergaan is het
tegenwoordig geaccepteerd dat je naar
een cosmetisch arts gaat om je uiterlijk
te verbeteren. Het is dus logisch dat er
meer spelers op de markt komen. Er
worden nieuwe klinieken geopend en het
aantal cosmetisch behandelaren neemt
toe. Maar waar moet je als consument op
letten zodat de wens om mooier te zijn ook
werkelijk uitkomt in de praktijk? Esther
Vogelenzang van Skin Tech Pharma
vertelt.

“Als cliënt ben je gebaat
bij een eerlijk, professioneel
advies, goede voorlichting over
de mogelijke consequenties en
een betrouwbare behandeling”

Esther Vogelenzang

E

r is toenemende belangstelling voor
cosmetische behandelingen. Waar
het een aantal jaren geleden nog enigszins ‘taboe’ was om toe te geven dat je

Wat voor ontwikkelingen zijn er
gaande?
“Omdat de titel cosmetisch arts niet
beschermd is, zijn er artsen met een
ander specialisme die zich, naast
hun reguliere werkzaamheden, op
cosmetiek richten. Wanneer zij hier
echter onvoldoende voor opgeleid zijn
en dus de juiste kennis en bekwaamheid
ontbreekt,
kan
dit
teleurstelling
opleveren of zelfs negatieve gevolgen
hebben voor de cliënt. Een gedegen
opleiding of training is dus van het
grootste belang.”

Wat zijn de risico’s van een gebrek aan
de benodigde kennis?
“Als cliënt ben je gebaat bij een eerlijk,
professioneel advies, goede voorlichting
over de mogelijke consequenties en een
betrouwbare behandeling. Kennis van
de producten die je als arts gebruikt is
dus essentieel. Je moet alles weten over
de behandelingen die je uitvoert, en de
techniek tot in de puntjes beheersen.
Neem bijvoorbeeld een peeling. Deze
behandeling wordt vaak als ‘onschuldig’
gezien – ze worden immers toch ook
gewoon door een schoonheidsspecialist
uitgevoerd? Daar kan een gevaar liggen:
een onjuist gekozen indicatie en/of
een onjuist uitgevoerde peeling en/
of geen goede nazorg kan mogelijk tot
complicaties leiden. Peelings zijn er in
verschillende gradaties. De zwaarste
gradatie gaat zeer diep de huid in en
daarvan is het risico op complicaties
hoger dan bij een oppervlakkige peeling.
Een arts moet te allen tijde weten wat hij
of zij, adviseert, doet en waar zijn of haar
beperkingen liggen. Dat is een belangrijk
criterium.”

moleculair gewicht hyaluronzuur om de
huid te hydrateren en volume te geven,
aangevuld met een cocktail van onder
andere antioxidanten, vitaminen en
aminozuren. Onze producten worden
altijd volgens behandelprotocol per
indicatie uitgevoerd en werken specifiek
op individuele huidproblemen. Een
cosmetisch behandelaar kan pas met
Skin Tech-producten gaan werken
nadat hij of zij door ons getraind is in
het juist gebruik van onze producten:
zo vergroten we de kans dat cosmetisch
behandelaren optimaal succes behalen bij
het behandelen van hun cliënten èn dat de
behandeling op een veilige manier wordt
uitgevoerd. Klinieken die bij ons afnemen
en aan bepaalde criteria voldoen worden
door ons gecertificeerd in verschillende
categorieën. Ieder jaar worden ze opnieuw
aan de criteria getoetst zodat consumenten
een duidelijk overzicht hebben van artsen
die gekwalificeerd kunnen worden als
bekwaam en gecertificeerd behandelaar.
Deze klinieken staan ook op onze website,
zodat we mensen gemakkelijk kunnen
doorverwijzen.”

Wat doen jullie om artsen hierin te
ondersteunen?
“Skin Tech Pharma is leverancier van
medisch cosmetische producten voor
huidverbeterende behandelingen Dat
doen we op twee manieren: peelings,
variërend van oppervlakkig tot zeer
diep, en skinboosters. Dit zijn injectables
die bestaan uit een basis van hoog
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