STANDPUNT THREADLIFTS
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Aangenomen in de Algemene Ledenvergadering d.d. 20 mei 2016 van de Nederlandse Vereniging voor
Plastische Chirurgie (NVPC).
ADVIES
Achtergrond:
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Gedurende de afgelopen jaren is het gebruik van resorbeerbare, niet-resorbeerbare of gedeeltelijk
niet- resorbeerbare vulmiddelen (hieronder te noemen: fillers) ter correctie van rimpels en subcutane defecten toegenomen. Daarnaast is er sprake van een toenemend aantal soorten van deze middelen. De NVPC maakt zich vooral zorgen over het feit dat er recentelijk een opleving en herintroductie is van resorbeerbare en niet-resorbeerbare draden gemaakt van fillermateriaal. Deze zogenaamde “Threads” worden vaak toegepast, onder niet chirurgisch steriele omstandigheden, door basisartsen onder de noemer niet-chirurgische facelift, happy lift, lunchtimelift, of softlift.
De leden van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) zien geen plaats voor de
Threadlift als een veilige en effectieve behandeling om de volgende redenen:
1 Conceptueel onjuist en misleidend qua principe
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Threadlifts zijn niet effectief voor het liften van weefselverzakking door veroudering. Voorstanders
en industrie houden de cliënt een illusie voor van een facelift zonder complicaties, hersteltijd of scalpel. Het is conceptueel onjuist om via onderhuidse tractie huid en subcutaan weefsel gezamenlijk op
een hogere positie te trekken door middel van subcutaan blinde introductie van een draad. Bij een
chirurgische facelift wordt huid losgemaakt van onderliggende structuren ( SMAS) en deze twee lagen worden aangepast en op een hogere, jeugdigere positie in twee verschillende vectoren vastgezet. De Threadlift doet niets met huidsurplus en zal door het zogenaamde “cheese wire” fenomeen
binnen enkele weken terugzakken. Initieel effect is gerelateerd aan oedeem en trauma en verdwijnt
binnen enkele weken.
2 Threadlift materiaal heeft geen bewezen veiligheidsprofiel en controleerbare herkomst
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Het materiaal waar threadlifts van gemaakt worden is vaak hetzelfde materiaal als permanente of
semi-permanente fillers die desastreuze complicaties hebben veroorzaakt in de afgelopen jaren.
Sommige threads hebben weerhaken (barbs) of kegels (cones) om zich vast te hechten in de weefsels. Dit kan voor aanzienlijke littekenvorming zorgen in de delicate vet-fascie-spierlaag (SMAS) van
het aangezicht en de hals.
Threads worden vaak gecombineerd met fillers en de combinatie van deze materialen kan potentiele
risico’s van infectie en granuloomvorming alleen maar verhogen.
Threads zijn zeer populair in Aziatische landen alwaar de eisen voor veiligheid en controle van medical devices lang niet zo stringent zijn als in Nederland.
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3 “Threadlift”-behandelaars in Nederland
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Threadlifts worden in Nederland vrijwel uitsluitend uitgevoerd door cosmetische basisartsen. De
kennis en ervaring van deze artsen is lastig te herleiden. De opleiding tot basisarts leidt tot een beperkte kennis van de basisprincipes van de heelkunde en vooral steriliteit, die essentieel is voor het
veilig uitvoeren van invasieve behandelingen waartoe threadlifts gerekend kunnen worden. Helaas
wordt maar al te vaak in schoonheidssalons onder niet-steriele omstandigheden threadlifts uitgevoerd door basisartsen die een eendaagse cursus van de industrie hebben gevolgd. De NVPC heeft er
dan ook voor gepleit om de threadlifts uit de voorgenomen basisopleiding voor cosmetisch artsen te
houden.
4 Veilige Fillers afdoende voor niet-chirurgische behandeling
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Threadlifts zijn kostbaar en bieden geen toegevoegde waarde boven veilige fillers en lasers voor nietchirurgische esthetische behandelingen. Hyaluronzuren (met FDA goedkeuring) en calcium hydroxyapatiet, mits kundig toegepast, zijn veilige fillermaterialen waarvan beschreven complicaties als allergische reacties, ontstekingen en infecties een lage incidentie kennen. Tevens zijn deze complicaties
over het algemeen goed behandelbaar en reversibel (hyaluronzuren). Met deze middelen kunnen patiënten bijzonder adequaat en veilig worden geholpen die een wens hebben voor een niet-chirurgische huidverjonging. De plastisch chirurgische facelift biedt uitkomst bij huidsurplus, weefselverzakking en volumeverlies als deze middelen onvoldoende uitkomst bieden.
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