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Douwe Pasdeloup is esthetisch arts. Hij bond tien jaar gelden de stnjd aan tegen overgewicht en rimpels. Hij ontdeed 
Catherine Keyl van een ernstige frons en laat via Black Light opnieuw het Iicht schijnen in de diepe groeven van de 
angst voor ouderdom. 

Nog anderhalve dag per week ben ik aan het werk in mijn huisartsenpraktijk. Ik heb een arts in dienst genomen voor 
ovenge uren, want ik wil me grotendeels toeleggen op het esthetische. Een van mijn specialiteiten is het behandelen 
van rimpels. Mijn interesse voor rimpelbehandelingen werd tien jaar geleden gewekt, toen ik in contact kwam met ee 
schoonheidsinstituut. Ik kwam met dit instituut in aanraking doordat ik me toen al bezig hield met een speciale medi 
afslankkuur. Men vroeg mij of er mogelijkheden waren om wat aan rimpels te doen. Ik ben toen in de leer gegaan bij 
een plastisch chirurg. 
Rimpels zijn defecten in het steunweefsel van de huid. Ze zijn ontstaan doordat daar het eigen collageen gedeeltelijk ~ 

afgebroken. Collageen is het natuurlijk steuneiwit van de huid. Vroeger gebruikte ik dan ook collageen (van kalveren) 
om de rimpels weer op te vullen. Het nadeel van deze stof is echter dat het na verloop van tijd door het Iichaam wordt 
afgebroken. De behandeling moest dus regelmatig herhaald worden. Vijf jaar geleden begon ik te werken met Art 
Dit is collageen, waarin miljoenen kleine acrylaatdeeltjes (PMMA) zijn opgelost. Het collageen verdwijnt en de 
acrylaatbolletjes blijven achter. Het Iichaam vormt rond deze bolletjes een laag bindweefsel. Dit eigen "collageen"
weefsel verschilt van persoon tot persoon. 

Een behandeling met artecoll duurt twintig minuten tot anderhalf uur en verloopt als voigt. Allereerst zie ik de client e 
bekijk ik wat er mogelijk is. Daarna stel ik vast hoeveel artecoll er nodig is. Dit breng ik met een zeer dun naaldje in 
onder een rimpel of litleken, waama ik nog een beetje masseer om het geheel goed te verdelen. Het inbrengen is op d 
meeste plaatsen wat gevoelig. Desgewenst breng ik van te voren een verdovende zalf aan. Lippen kunnen verdoofd 
worden, zoals bij de tandarts. 
De eerste dagen moet men de mimiek rustig gehouden en mag je geen aspine en geen alcohol gebruiken. 
Een spuit artecoll kost FI975,-. Maar voor sommige behandelingen, zoals die van de fronslijnen, is slechts een derde 
deel van de spuitinhoud vereist. Deze behandeling bedraagt dan ook een derde van de prijs, namelijk FI 325,-. Mijn 
behandelingen worden niet vergoed door het ziekenfonds. Een particuliere ziektekostenverzekering doet dat soms we 
Drie maanden na de behandeling zie ik een client terug en kijk ik hoeveel bindweefsel er is aangemaakt. Dan doe ik 
een tweede behandeling. Indien er veel bindweefsel is gevromd, zal er minder artecoll nodig zijn. Gemiddeld behande 
ik een rimpel of lip dne maal, vooraleer er een blijvend resultaat is. De hoeveelheid collageenaanmaak verschilt namelij 
van persoon tot persoon. 
Naast rimpels en litlekens kunnen ook acneputjes opgevuld worden. Een mooie toepassing is het aanzetten van de 
lipcontouren en mondhoeken. De hele fijne lijntjes boven de lip en onder de ogen zijn minder geschikt voor artecoll. D( 
komI omdat artecoll in de diepere huidlagen zijn bindweetsel vormt. Om van de oppervlakkige lijntjes af Ie komen, is he 
beter een laserbehandeling toe te passen. 

D. Pasdeloup 
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