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Welkom Gast igg)o Dl Nieuwe klant

Winkelwagen
0 Product(en) € 000

UITVERKOOP AANBIEDINGEN APRIL LADY ESTHER LAMPE BERGER PARFUMS DE MAISON

LAMPE BERGER BRANDERS LAMPE BERGER ACCESSOIRES LAMPE BERGER GIFTSETS

LAMPE BERGER EASY SCENT CAR REVITALASH EUCERIN OMEGA AQUATHENOL FOLISAN HEREN

EPADERM DERMATIX SYNCHROROSE ZONBESCHERMING DERMACOLOR CADEAUBON

Home BEHANDELINGEN

U kant k Beauty Salcn Oivera terecht soor

* Ontspannen gezichlsbehandeiingen aangepas) aan aw kaidcondilie en
hel seizoen

* Haidanalyse en adaies asor praaacten thaisgebraik
• Das-behandelingen
* Halstone-message,

Bodyscrab
• Camoallage-Therapre

* Haidtlrerapie daar HBO geschoolde en BIO geregistreerde haidlherapeuten:

• Acne-Acrrelitteherrs
• Coaperose
• Oehnitiel ontharen
• Huidverjooging
• Haidverstrakking
• Littekeobehandehng
• Pigmeololekken
• Rimpelbehandel:ng

Uitgebreide inlormatie over bovenstaande kehandelinges door onze haidtherapesleo van Cosmetiqoe Totale kunt a sinden op op onze cosmeliqsetotale ol

Injectables door Cosmelisch Arts

Hyalarocic Acid Teooyal
Azzalare botalioetovine lyoe A
Scalptra

Uitgebreide istormalie over de behandelingen aan Cosmetisch Arts kaal o sinden op www.cosmedlline.nI

Hcvspeciuiist en Cosmehsch Als vnrhen samen sinds 1991
Heeft u ono geoien tijdens de uitzending °Mijn lichaam, mijn zorg” op SBS6?

Helaos gemist? Khk op onderstaande link om do items opnieuw te zien.
https:)lwww.youtubecnmlchannel!UCEyynilzlFOtybJSAugCyZA
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Doc. 1

Categorieën

UITVERKOOP

Aanbiedingen April

Lady Eslher

Aclive Pormala voor de
rijpere haid

Ampiatlen

Body Line

Osygeniam Serie voor
iedere haid geschikt

Sensilive serie voor de
dragegesoetige haid

Siky Vday noor de volle
haid

Special Care -

Sammer Line & San Care

Winter Line & Care

24-sars
nerzorgingscrèmes in de
karakteristieke en
populaire
driehoeksaerpakking

Lampe Berger Partams de
Maison

Lampe Berger Branders

Lampe Berger accessoires

Lampe Berger Oiftsets

Lampe Berger easy Scent
Cor

Renitatash

Eacerin Omega

Aqaathenot

Pslisan

Heren

Cyrano de Bergerac

Woodwater
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Epaderm

Dermatje

Synchrorose

Zonbeschermjr,g

AIoë Care Gel

Vision

DermaColor

Cadeaubon

KERNLID ANBOS
BEAUTY SALON DIVERA

Van Bleiswijkstraat 68- 1601 NC Enkhuizen T
0228-318266 -

_________

guicknet.nI

Powered by CCV Shop webshop
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• Huidverbeterine face&bodv

Acnehehandel insen
Littekenbeliandelinoen
Microdermabrasie
Couperose verwideren
Blauwe & rode adertjes verwijderen
Piementviek verwijderen
Tatoeages verwijderen

o Definitief ontharen

• 1luidverzorin face&bodv

Gelaatsbehandeliniz
Lichaamsbehandeling
I-lvdradermie

• Afslanken

Endermolosoe
Spierstimulatie
Mesolipo
Crvo bodylift
Voedinasadvies

• Make-up

Permanente make-up
Wimperextensions/verleneine
Visaaie
Make-up adviezen

o Bruids make-up

• Contact

1234567
Huidverjonging face & body - fillers

10.2.e Doc. 2

Anti-rimpel
behandelingen

Wilt u uw ampels verzachten
of helemaal laten verdwijnen?
Tijdelijke spierontsponners
zoals Botox of Dysport klaren
zichtbaar de klus.

Lees meer
fr>

Liguid hodylift
Laserlift
Mesotherapie
Cryolift
Hvdralifl
BotoN
Fillers

http ://www.giselene.nI/fi llers.html 22-6-2015
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Momenteel werkt Giselène vooral met Hyaluronzuur (van onder andere de merken Restilane. Juvederrn en Teosyal), Botulinetoxine (van de merken Botox. Azature/Dysport enBocouture) Radiense en Sculptra (het vroegere New-RI) De voornaamste bijwerking van deze producten is een mogelijke allergische reache Bij Scslptra ontstaan soms ook weleens verhardingen in de huid

Hysluronzuur wordt door Giseikne meestal in 2 behandelingen ingebracht en het resultaat blijft dan, afhankelijk van de gebruikte dikte en de reactie van het lichaam een half jaartot andertralf jaar aanwezig

Botulineloxirre legt spiertjes lam Het resultaat blijft aanvankelijk 3 maanden bestaan Maar het effect blijft na opvoigende behandelingen vaak langer hoewel dit sterk afhankelijk svan individuele verschillen Sommige hoofdpijnpatiënten zeggen, als prettige bijwerking baat te hebben bij deze behandeling
Radiesse werkt door inkapseling van kalkbolletjes, die later weer oplossen

Giselène gebruikt Sculptra als volumemiddel voor wangen en dergelijke Door nieuwere en verbeterde hyaluronzriren, zoals Hyacorp. is het gebruik van Sculptra afgenomen Maarin bepaalde gevallen heeft het voordelen en Giselène kent als geen ander die subtiele verschillen tussen mensen
Door de jarenlange ervaring van als kdn van de pioniers op dit gebied weet Giselène die middelen te gebruiken de bij een individuele behandelingen het besterevultaat opleveren

Huid’crjonging facc&butl

• Licjuid Ijicelifi
• Lictuid bodv(ift
• Laserlifl
• Mesotherapie
• Cryolift
• Hydrrs(tft
• l3otox

• FiI(ers

Iluidverbetering face&body

• • Acneheliande(irriten
• • Ljttekenheliandelinçren
•

•
Mcrodermahrasje

• • Couperose verwijderen
• • Blauwe en rode adertjes
• • Piomentviek verwijderen
• • Tatoeages verwijderen

Defïnitrefontharen

Huidverzorging face&body

• • Ge(aatsbehandeling
• • Lichaamsbehandelins
• • Hvdraderrnie

Afslanken

• • Enderniolopie
• Spierstimulatie
• • Mesolipo
• • Crvobodyhft
• • Voedinasadvies

Make-up

• • Permanente make-up
• Wimperextensions/verleneit,e
• Visact ie
• Make-up adviezen
• • Bruids make-up
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Medisch & Cosmetisch Instituut Ciselêne Hondsbergsdaan 20 • 5062 iS Oisterwijk • Tel. 013- 521 9691 • E-miiI: infoiseIene.n1Concept en creatie: Vsual Act
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BehandeLingen
Injectables

Onze behandelfilosofie
Zelfvertrouwen en een jeugdige uitstraling worden mede bepaald door het uiterlijk. Talrijkeomstandigheden beïnvloeden de natuurlijke mimiek en zelfs glimlachen. Kapsel of kledij kan men eenvoudigveranderen, maar wat kan men doen tegen rimpels. Studies en ervaring op lange termijn hebbenaangetoond dat injectietherapie betrouwbaar en efficiënt is, het behandelen en de juiste keuze van hetpreparaat (Da. Botox en Bio Alcamid). Dit berust op een evaluerend gesprek met de arts. U kunt eventueeleen oriënterend consult met de arts afspreken, waarbij U ook een kostenoverzicht krijgt.

Over onze arts

• _••__•
• _••__•
• _•• .•.__

— _ _ . 1
_••. 1
— • • . 1

• . 1
— • • . 1
— • • . 1
_••. 1

— . 1

—
Er zijn zon veertig a vijftig artsen, voornamelijk plastisch chirurgen en dermatologen die Artecolttoepassen.

De volgende behandelingen zijn mogelijk

Rimpe(correcties met niet permanente (tot 1 jaar) en semipermanente (enkele jaren) rimpelvullers.Behandelingen met botox/dysport.
Contourverbeteringen in het gezicht, door middel van o.a. melkzuur.
Lipolyse methode, Hierbij wordt een actieve stof, die het lichaam overigens ook zelf produceert, in
het lichaamsvet gespoten. Het overtollige vet “smelt” hierdoor en verdwijnt. Ideaal om overtollig vette verwijderen in gezicht/hals en andere plaatsen op het lichaam. Het is géén afvairnethode’
Alleen mensen met geen - of weinig overgewicht komen in aanmerking.

Werkwijze
Er wordt steeds de grootste zorgvuldigheid in acht genomen met betrekking tot veilig en steriel werken.Vooraf- en tijdens de behandeling wordt er steeds met U overleg gepleegd, zodat er een esthetischverantwoord resultaat wordt behaald, waar zowel cliënt als arts tevreden over zijn. Er wordt rekeninggehouden rent het huidtype, soort rimpel/huiddefect en de wensen van de cliënt. Ook wordt een eventuelevoorgeschiedenis van cosmetische behandelingen in aanmerking genomen. De keuze van een middel is dusaltijd gebaseerd op individuele factoren, die van cliënt tot cliënt verschillen. Alleen wanneer bij het intakegesprek blijkt dat onze behandelingen voor U een goede keuze zijn gaan wij over tot behandelen; andersverwijzen wij U door. Het beoogde effect moet zodanig zijn dat het natuurlijk overkomt; eigenlijk moet hetniet opvallen dat er behandeld is, alleen dat iemand er goed uitziet. Als II kiest voor een behandeling moet1) zich realiseren dat elke esthetische behandeling bepaalde risico’s met zich meebrengt en metcomplicaties gepaard kan gaan. Daarnaast kan er ook een teleurstellend resultaat of soms geen resultaatzijn. Dit zijn echter uitzonderingen die elke cosmetisch arts helaas kent. We hebben gelukkig een zeer hoogpercentage tevreden cliënten.

Ingaande op de informatie die onlangs in de media voorhanden was over de permanente middelen voorrimpelbehandelingen
Vorig najaar kwamen er verontrustende berichten over het middel Derma-Live. Er i5 toen onderzoek gedaan
door de Inspectie voor Volksgezondheid. De Inspectie stelt dat die middelen beter niet gekozen kunnen
worden ivrnr mogelijke complicaties. De Artsen van de NVCG (Nederlandse Vereniging Cosmetische
Geneeskunde) zijn het wat Derma-live aangaande daarmee helemaal eens, hij de andere middelen ligt datveel genuanceerder. Deze middelen mogen wel gewoon gebruikt worden en worden zeker niet verboden.Daarnaast werd met klem aangeraden een arts te consulteren die zeer ervaren is in het werken met
injectables en de leden van cle NVCG zijn dat!

cosmetisch arts, en lid van de NVCG werkt, net als zijn collega’s, al vele jaren met
permanente middelen tot volle tevredenheid van mijn cliënten en een minimum aan complicaties.

De siliconenolie wordt als zodanig al ongeveer 40 jaar gebruikt! De Artecoll is tegen de 15 jaar op die
manier gebruikt, dit middel is onlangs als enige permanente rimpelvuller in Amerika door de zeer strenge
Inspectie, FDA, daar heen gekomen en mag gespoten gaan worden! Tot nu toe waren daar alleen niet
permanente middelen toegestaan, en alleen het allerbeste komt, na jarenlang onderzoek, er doorheen!

De middelen waarde leden van de NVCG mee werken zijn al vele jaren op de markt en hebben een zeergeringe kans op ongewenste neveneffecten. Daarnaast staat de NVCG als Organisatie C voor een hoogkwaliteituniveau van de aangesloten artsen, en doen leden er alles aan om op de hoogte te blijven van alle

http ://www.salonlesvisages.nl/injectables.html 22-6-2015



Welkom bij Schoonheidsinstituut Les Visages pagina 2 van 2

nieuwe ontwikkelingen en zijn, als zodanig, bekend bij en eok in genprek roet de Inspectie/Minister van
Volksgezondheid.

Natuurlijk heeft elk medisch handelen een risico in zich maar de middelen waar wij mee werken beperkendat tot een minimuml Bovendien zijn de meeste problemen goed te verhelpen. Naast deze beproefdepermanente middelen kan men natuurlijk ook kiezen voor een niet permanent of long lanting product, wijkunnen samen met U tot een verantwoorde keuze komen tijdens een vrijblijvend consult.

Uiteraard bent U van harte welkom voor een Ikosteloosl eerste kennismakingsbezoek in onze praktijk waarU samen met kunt bekijken of een of meerdere behandelmethoden op Uw modische situatie vantoepassing zijn. Voor het maken van die afspraak kunt U bellen naar ons praktijknummer 0317-421498 of 0653772440. Spreek Uw naam en telefoonnummer in, wij bellen U dan zo spoedig mogelijk terug voor hetmaken van een afspraak.
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siiai LPdJ)&, Home BehandeHngen Producten Prijslijst Over SmartPULS

0

Alle behandelingen
Onlharen

Huidverjonging/verbetering

Rimpelreductie

Face lift

Mierodermabrasie

Botox & Fillers

Acne behandelingen

Simildiet Frutzuurpeeling

Dermaroller

Ultrasoon Huidmassage

Afvallen en Verslevigen

Overige Behandelingen

Botox & Fillers
Rimpels ontstaan als het cotlageen in het
steunweefsel van de huid wordt

afgebroken. Dit kan bij rimpels, maar ook

bij plooien en andere huidetfeclen, op

verschillende manieren worden

behandeld. De meeste van deze

correctiemethoden hebben een tijdelijk
effect, sommigen zijn blijvend. Het resultaat verschilt per persoon,
afhankelijk van huid type, oorzaak van de nmpela en dergelijke.
Stimuleren van de aanmaak van nieuw cotlageen is de meest
toegepaste methode voor het behandelen van rimpels.

Onze samenwerking met

SmartPULS Emmen heeft een samenwerking met

Deze heeft de laatste jaren ervaring opgedaan in het
behandelen van nmpels in het gelaat d,m.v. diverse
injectietechnieken. werkervaring omvat de meeste injectables die
erop de markt zijn. Momenteel vn. Artecoll. c.q. Aphrodite Cold,
Siliconen-olie (PMS), Sculptra, Restytane, Beauty Cal, Dysport.

komt
eenmaal in de drie maanden bij SmarIPULS Emmen om klanten te
behandelen met de voor hun geschikte producten.

\Meis ?

—

1

____________________

Klik hier voor de website

van Cosmediline:

hllpllwww.cosmediline.nt

Heeft u twijfels of hel wel iets voor u is

of wilt u weten wat de kosten zijn? Dan
kunt u altijd een afspraak maken voor

een gratis vrijblijvend gesprek mel

U kunt dan contact

opnemen met SmartPULS Emmen.

Disclaimer © Copvright 2011 SmarIPULS Emmen

http://www.srnartpulsemmen.nl/index.php?option=comcontent&viewz=article&id=78... 22-6-2015
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Van lersel Wellnesa (iQ’ Beauty

Storende rimpels, plooien of lijnen in het gezicht7 Den ken het opvullen van
rimpels met eee injectable een goede oplossing voor u zijn. Dok voor vollere
lippen en mooiere contovren is dit ene effectieve methode. Voor deze
npeciulistivche behandeling werken wij samen met

.
heeft

mime ervaring in rimpelbehandelingen en werkt met dinerne tillern. Iiiteroard in
aangesloten hij de jjÇÇ, de Nederlandse Vereniging voor

Conmetische Geneeskunde. U kunt er van op ovn data n met de nodige
Ç’ vakkaodigheid zal behandelenl

Voor een eerlijk en denkvndig advies kont a terecht voor een gratis en vrijblijvend connalt.

bezoekt ons beavtycenter weer op

Injectables

Wij hebben voor e de verschillende middelen op een rijtje gezet. Welk middel het beste hij a past
in afhankelijk nan vele factoren. De prijs is afhankelijk van de hoeveelhmd materiaal er gebrvikt
goot worden. Daarom in het raadzaam eens een afspraak te maken voor een connalt.

Tijdelijk fillers:

leestylane Dit ineen volkomen zuiver Hyalvronzaorgel en kan geen allergioche reactie
geven.

werking: 5-t2 maandee
bestemd voor: alle rimpels, plooiee, lijntjes ee lippen.

Itadiesse Synthetisch product wat lijkt op materiaal waar botweefsel uit bestaat dat al 30
jaar in de geneeskunde wordt gebruikt.

werking: 24 maanden
bestemd voor: diepere rimpels ee contovrhervtel.

kwaliteit van deze tijd.

Blijvende fillers:

PMS 350 Zuivere niliconenolie.
werking: blijvend

bestemd voor: lippen, verticale lijntjes bovenlip, mondhoeken en froenrimpels. Er zijn
meerdere behandelingen nodig.

Artecoli natovrlijk collageen met polyacrylaatbolletjen.
werking: blijvend

bestemd voor: diepe rimpels en plooien. Er zijn meerdere behandelingen nodig.

Spierontspanner:

Dysport natvorlijk eiwit (botaline tovine) ook bekend onder de naam Boton.
werking: 3-5 maanden

bestemd voor: fronnrimpels, voorhoofdrimpels, lachrimpeln, hyperhidrone.
prifo: € 250 per regio

Overmatige transpiratie:
Bij overmatige trunspiratie spreekt men van hyperhidrose. Dit is, vooral onder de oksels, goed te
behandelen met Dysport.

Dysport natovrlijk eiwit (botaline toviee) ook bekend onder de naam Eoton.
werking: E-5 maanden

bestemd voor: hyperhidrose oksels.
prijn: 0 700 per behandeling

Rimpelbehandelingen

Nieuwsbrief Contact Route & Verblijf
Welkom

Reserveren

Wellness
Arrangementen

Beu uty
- Dnthareo
- Menu tPL methode
- Microdermabrasie
- Facials

- Declenr
- Valmoot
- Thalgo
- Neoderma
- Hayovn

- Diepte reiniging

Mannen Special

Foto Impressies

Prijslijst

II
a Cadeaubon

aanvragen

Bchoenhela Is

eeraederiljk ee oloeir

mee an de steeming eae

tijd S cultuur.

Onze pregramma’s

sleden 0 de nevigineld,

betroawbaazeeld ee

http ://www.vaniersel.nu/beauty/rimpelbehandelingjnjectables_collageen .php 22-6-2015
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f4
HUIDVERZORGINGSINSTITUUT

ANNEKE RINN
WEIKOM WAT DOEN WIJ? 1 CONTACT

Wat doen wij?

• Licht sheer laser ontharing (diode)
• Couperose - pigment laser
• Alle injectabels
• Skinrejuvenation, voor een jeugdiger uitstraling van de huid
• Permanent make up, ooglijnen, dubbele ooglijn heel apart, wenkbrauwen,liplijn naturel, fulilips correcties
• Alle schoonheidsbehandelingen
• Oogbehandelingen, halsbehandelingen
• Algenpakkingen, lichaamsmassage, lymphe drainage
• Fruitzuur beh. tot 70%, voor oppervlakkige lijntjes en verbetering littekens• Pedicuren, correctie zolen aanmeten
• Bruids make-up, visagist
• Manicuren, Gelnagels
• Voetreflextherapie, Accupressuur, Aromatherapie
• Electrisch ontharen, Depilonine (50 tot 80 procent sneller resultaat)
• Gespecialiceerd in acne behandelingen en littekens
• Sauna
• Zonnebanken
• P.N.I.therapeut, ortomolecullaire voeding, plus voedingssupplementen• Artecol rimpelbehandeling
• Collageen behandelingen met omega 3-6-9

• P.M.U. Hairstrokes voor natuurlijke Wenkbrouw. 3D techniek. Kan ook tussen
de haartjes ingezet worden

• Medische Dermabrasie. Voor beter resultaat
• Meso-gun, we zetten net onder de huid hyaluonzuur, een lichaamseigen stof,

in combinatie met een lifting of vitamine ampul. Voor natuurlijke
huidvernieuwing

• Sterkere fruitzuren, tot zeer hoge dosis. Dit alles voor
Verouderde huid
Rimpels
Verlies elasticiteit
Ouderdomsvlekken
U.V. beschadiging
Acne
Littekens
Pigmenten
Vergrote porien
Sinasappels
Ter preventie rim pels
Ook voor ooghuid, verslapte hals, handen, bovenarmen, bovenbenen..• Ook nieuw zijn cremes met hyaluonzuur en goldcremes en pure collageen

cremes, dit in combinatie met ondersteunende voedingssuplementen!• Liposculpture

Lid Anbos

http ://www.annekerinn.nI/?page=watdoenwij 22-6-2015
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Weg met hjnijes
en rlmpeltJes

met de nieuwe 1
CollageenPlus

kuur!

Nieuw: Pure beauty. Collageen Lichttherapie
Een jonge en stralende huid
Collageen ichttherapie is een ware revolutie op gebied van beautyHet is een zeer effectieve behandeling om het verouderingsproces van dehuid tegen te gaan. Een behandeling die de opbouw van collageen enelastine bevordert voor een gezonde en strakke huid. Na enkele wekenziet u al dat uw huid reageert en zich begint te vitaliseren
Een ware revolutie! Collageen lichttherapie maakt geen gebruik van laserof UV-straling. Het is een pure vorm van licht die de aanmaak vancollageen in de huid stimuleert. De behandelingen zijn heerlijkontspannend. Met 3 sessies van 15 tot 20 minuten per week ziet uw huider na 12 of 14 weken jonger en stralender uit dan ooit tevoren en datzonder dure of pijnlijke operaties. De huid wordt strakker en stralender,de zuurstofopname wordt vergroot en het ontgiften geactiveerd en dehuid kan meer vocht opnemen en vasthouden, regeneratie zal snellerverlopen. De tijdsduur en lengte van de sessies is afhankelijk van degesteldheid van de huid

• Nieuw: De collageen plus voordelen
o zichtbaar anti-verouderingseffect

Reductie van rimpels en lijntjes (met name rond de ogen, lippen, hals endecolleté)
o Verbetert elasticiteit, stevigheid en soepelheid

Verhoogt huidcel regeneratie
o Verbeterd het vermogen van de huid om vocht op te nemen en vast tehouden

Voorkomt en vermindert celiulitis
o Verbeterd de opname van zuurstof

Activeert de vorming van collageen en elastine vezels
o Activeert de stofwisseling van de huid

Maakt de huid jong stralend en strak
Geen bijwerkingen

° Pijnvrije aangename behandeling
o Wetenschappelijk aangetoonde resultaten. In Zwitserland zijn eronderzoeksresultaten gedaan

• Nieuw: Donkere kringen rond de ogen verdwijnen
Poriën krimpen
Wondjes herstellen sneller dan normaal

• Nieuw: Verschillende salonbehandelingen met collageen en hyaluronzuur• Nieuw: Celluwel behandelingen (ook voor thuisgebruik)• Ook nieuw is ons ultrasonic apparaat. We sluizen hiermee stoffen in de huiddoor middel van geluidsgolven. Dus mesotherapie door middel van naalden enmesotherapie door middel van geluidsgolven. Die kan samengaan met specialevitamine ampullen en door middel van zuiver hyaluronzuur en een sterkecollageenstof
• Iedere 6 weken is de arts aanwezig
• Nieuw: Hot Stone massages (naar keuze edelsteen massages)• Binnenkort verkrijgbaar: Nieuw Mineral en Make Up!

QIISUÇ)
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Resultaten
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r

Dermo na

Ruime ervaringen, wij werken op afspraak.

Wilt u meer weten over onze behandelingen of in contact met ons komen kijk dan oponze Contactinformatiepagina.

h.
t3armo voor

Laser 4 maanden na laatste behandeling

Couperose voor Couperose na

Artecol rimpelbahandeling

Artecol rimpelbehandeling
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Kijkje in een klein deel van de behandelkamers

copyright © 2015 Anneke Rinn.
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Rimpelinspuiting. Alles wat je wilt weten. pagina 1 van 1

Bel 013 - 52 68 353 voor een afspraak of mail als je nog vragen hebt. Avance Schoonheidssalon
is gevestigd in de Past de Louwstraat 10. 5066 EG Moergstel Hier vind je een
routebeschrijving (opent in nieuw scherm) Lees ook onze disclaimer

Meer weten over permanente make-up? Kijk op www.permanente.makeup.info
Meer weten over afslanken met lipolyse? Kijk op www.slimafslanken.info

botox artecoli PMS restylane radiesse contact

Schoevers: HBO en MBO
Opleidingen met 100% Baangarantie. Interesse? Kom naar een OpenDan!

00

10.2.e

Doc. 15

rimpehnspuiting.info

Wil jij er Jong en stralend uitzien en overweeg je rimpelinspuiting? Neem dan geen risicos en
maak een atspraak voor een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek met van
Avance Schoonheidssalon.

c cm tact

home

http://rimpelinspuiting.info/html/contact.html 22-6-20 15
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ri mpel 1 nspu jti ng. info

Goed om te weten dat wij sinds 1998 rimpels inspuiten en antirirnpelbeiiandelingen verzorgen Wijwerken uitslintend met de erkende en ervaren artsen en Inspuiten
van rimpels begint bij ons met een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek. We geven je een goed eneerlijk advies over het te verwachten resultaat. Tevreden klanten zijn immers onze beste reclame’
Weg met rimpels7 Botox, Artecoli, PMS. Restylane, Radiesse? Wij weten het antwoord’

10.2.e
Doc. 16

site by —

Eeuwig jong, wie droomt er niet van? Helaas behoort het niet tot de mogelijkheden. Wat we je
wel kunnen bieden is een jong en stralend uiterlijk middels fillers; het inspuiten van rimpels.
Van Botox tot PMS, van hyaluronzuur tot Restylane en van Radiesse tot Beautical. Hier lees je
er alles over.

Intraceuticals’

home botox artecoli PMS restylane radiesse contact

Welkom bij Aklinieken.
Toonaangevende Klinieken in NL. Voordelig, Veilig,
ToDkwaliteit!

00

http://rimpelinspuiting.info/index.html 22-6-2015
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Boinge & Beauty
kapsalon schoonheidsalon kindarkapsalon

10.1e

Callogeen implantaat, rimpel- en littekenbehandeling bij
Schoonheidsalon Boinge & Beauty

Veel mensan kunnan baat babban van da huidkorrektias dia door middal van da Artacoll tharapie aangabracht.
Artacoll ia aan niauwe mathoda om tot korrektia van rimpals, plooian en andere huiddefecten te komen. Da meeste tot nu toe bekandekorrektiemethoden hebben op langere termijn een beperkt resultaat.

Artecoil is een steriel, ïnjecteerbaar micro-implantaat, dat toegepast kan worden bij da behandeling van fronslijnan, neus- en onderlip, acnéen andere ingevallen littakens, ontstaan na infecties, verwondingen, chirurgischa ingrepen en/of varoudering.
Medisch wetenschappelijk onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van ZYDERM en ZYPLAST, stoffen van in hoge mate gezuiverd dierlijkcollageen, dat vergelijkbaar is met menselijk collagean; een natuurlijk eiwit dat aan de huid en vele andere weefsels stevigheid verleend.
In Mederland wordt Artecoll al eniga tijd toegepast. Ook vele bekende personen (0e. ) hebben een behandeling met Artecoliondergaan.

De behandeling wordt uitgevoerd door de landelijk bekende arts

Met Artecoll wordt in het algemeen een duurzame korrektie als resultaat bereikt. Artecoll bestaat uit minuscule PMMA-bolletjes(polymethylmethacrylaat) vermengd met natuurlijk, vloeibaar collageen.

Voor informatie of afspraak 02tl65P9453 bgg 02065P2343

Copyright by webvisa webdesign

Doc. 18

Home Kapsalon Schoonheidsalon Kinderkapsalon Contact

http://www.boinge-beauty.nI/artecoll.html 22-6-2015



Salons - Cosmediline
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Doc. 19

ILIIII . ‘mediIïne
• Home thttp:llwww.cosmediliiw.ilj)
• Filosofie thttp:liwww.ço»rneclitine.nwvoorbeeld.pagina/)
• Salons (tittp:IIwww.cosmeditine.n’s8!ps
• Behandelingen» lhttp:llwww.cosmedilinc.nlfbehaiidelinc,enjt
• Colofon (http://www.cosmedtlirie.ntldlversenll
• Contact thttp:llwww.cosmedlline.nhlcontactlt

—Salons

Salons

Hieronder een overzicht van de »abn» waar wij mee samenwerken. Heeft u een suggestie voor een salon bij u in de buurt of heeft u zelf een salon en wilt u onzeservice aanbieden aan uw klanten, laat het ons dan even weten met het contactformulier lhttp:flwww.cosmedillne.nltcontactlt
Groningen:
Groningen:Ankie Willem» Westerkade 8a 9718 AP Groningen tel: 050-3143333

Groningen:Skin de Luxe Gedempte Zuiderdiep 529711 HK Groningen tel: 060-3603333

Oude Pekela:Beauty Beyond Hendrik Westerstraat 64 9665 AN Oude Pekel» tel:0652395063

Friesland:

Leeuwarden: Body Care Oude Oosterstraat 8 8911 LD Leeuwarden tel: 058-2159937

Sneek’ De Ontapannerij Scharnestraat 138601 BB Sneek t»l 0515-411229

Drenthe:

Emmen: Smart Pulse Weerdingestraat 52b 7815 SC Emmen tel:0625442244

Klazinaveen: Thea’s Beautycorner Recht 5 7884 PE Klazinaveen tel:0591-349699

Schoonebeek:Marry-Helena Europaweg 105 7761 AS Schoonebeek tel’ 0524-532088

Overijssel:

Geen

Gelderland:

Ede: Les Viaagea Bunscholerplein 176711 CD Ede tel: 0653772440

Wageningen: Patricia Nails Groen van Prinsterenatraat 1 6702CM Wageningen 0317-428973

Utrecht:

Amersfoort: Skinprovement, tel: 033-4750619

Noord-Holland:

Diemen’ Mooi Gezicht Esstede 26 1112 ES Diemen tel 06-12966237

Den Helder, Anneke Rinn Gerbrand Scheltestraat 74 1786 CS Den Helder 0223-668842

Bergen:De Schelp Dorpsstraat 511861 KV Bergen tel, 072-5899083

Enkhuizen: Divera v. Bleiswijkstraat 68 1601 NC Enkhuizen tel. 0228-318266

Hoorn Dermacos Nieuwe Steen 101625 HV Hoorn tel. 0229-298272

Purmerend. Paul Bode Kanaalschans 8 1441 GW PurTnerend t»l. 0299-473656

Wom,er: Sylvia van Kuyk Lisboa 26 1531 BN VVormer fel. 075-6423332

Santpoort-Noord Cosmediline crocuastraat lb 2071 NWSantpoort tel, 0299-601744

Zuidholland:

Bodegraven’ De Vijf Salons Julianastraat 44 2411 CV Bodegraven tel. 0172-614631

Zeeland:

http :/Iwww.cosmedi Iine.nl/salons/ 22-6-2015



Salons - Cosmediline pagina 2 van 2

Geen

Noord-Brabant:

Bergen op Zoom Anja Augustijn Scandinaviestraat 54614 JR Bergen op Zoom 0164-259988

Moergestel: Avance pastoor de Louwstraat 105066 EG Moergestel tel 01 3-5288353

Olsterwijk. Giselene Hondsbergselaan 205062 JS Disterwijk tel: 0135219691

Someren: Nieuwendijk 31 5712 EJ Someren tel: 0493-471040

Veidhoven: VITAL-Total Provincialeweg 39-41 5503 HB Veidhoven tel. 040-2543838

Limburg:

Geen

• [Zoeken 1
• Meest recente berichten

thttp:llwww.cosmediline.nhlhallo-wereld!t

• Producenten 1 Product

Bioform I Radiesse thtte:Ilwww.radiesse.com/nhlprivacy.cfmt
Dalton Medicat t 1-Ivacorp (http:lldaltonmedicare.ntldattonmedicarelpublic.nsflwpapejNL4fyAcorpHt
Entercare 1 Teosyal ltittp:llwww.teosyal.nlI)
Galderma 1 Azzalure thttp:1Iwww.galderma.nhIproductenIproductenhitst!productenhIstJazzalure)

sculptra.nll)

© 2015 Cosmediline lhttp:Ilwww.cosmedittne.nCt. All Righls Reservect.
Powered by WordPress thttp:IIwordpress.orglt Designed by: crvstal meth addiction thttp:Itwww.escapenieth.comlmeth-addtction.tiiml) Thanks to 82services thttp:llseo-services.us), seo St louis thttp:/lwww.tiinmermanngroup.comt and massage bed (http:Ilwww.sktncareetc.comlFacial-Beds-MassageBeds c 27.htmtl

http ://www.cosmediline.nl/salons/ 22-6-2015



Littekens en rimpels opvullen

Home

Over Dermacos

Behandelingen

Ontha ren d.m.v ÎPL Fiitelicht

DKSEL AANBIEDING

Pigmentvlekken

Littekens & Rimpelv

Tepeltatoeage

Cociperove

Acne

Glycolzuurpeeling

Microderrnabrasie

Jeuvner/ tca pealingen

Afspraken derinatoioog

Video’s behandeling

Ontberen

Epil Free

Medisch

Tarieven

Vergoedingen

Contact

Route

Openingstijden

Downloade
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Littekens en rimpels opvullen Recommend

Niet met een opgeblazen hoofd rondlopen met het idee er twintig jaar jonger uittemoeten zien. Nee, op een eubtiele manier er gewoon goed, beter uitzien. Dat is dereden waarom Dermacoe contact heeft gezocht met , arts.

heeft reeds meer dan twintig jaar
aring met het tijdelijk of blijvend weghalen -

opvullen van rimpels en littekenn en zodoende het
verwijderen hiervan, Prachtige resultaten bij clienten die
na een litteken behandeling of rimpels opvullen vanuit
-un omgeving de opmerking krijgen:
dat zie je er goed uitl
Wat heb je gedaan!
En dat is de bedoeling.

Er wordt gewerkt met tijdelijke opvulmiddelen,
bijvoorbeeld Eioinblue, Restylane / Perlane en Dysport
‘n variant van Botoe - botuline tovina) en indien

Ook littekens die verzonken zijn en putjes na genezen acne kunnen worden opgevuld,waardoor de huid erna behandeling weer gladder en mooier uitziet.

U kunt direct contact opnemen met Dermacos m.b.t het opvullen van rimpels en (acne)littekens. Wij zorgen dan voor een gratie adviesgesprek met

Ons adres is:
DERMACOS Centrum voor cosmetioche dermatologie.
Nieuwe Steen tO, t529 HV Hoorn, Tel: 0229 - 29 82 72

© 200t - 2015 Oermacos 1 Webdevign • Ontwero Kroeze

Doc. 22

gewenst met blijvende vulmiddelen.

1

http://www.dermacos.nl/behandelingen/littekens-en-rimpels-opvullen 22-6-20 15
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Doc. 24

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

1O.2.e

Stadspiateau 1
3521 AZ Utrecht
Postbus 2680
3500 GR Utrecht
T 088 120 50 00
F 088 120 50 01
www. igz. fl1

Inlichtingen bij

@igz.nIverslag
Datum
8juli 2015

Bijlagen
0Omschrijving

Datum en -tijd

Plaats

Aanwezig arts (Cosmediline)
ezondheidszorg

Dit verslag is geen transcriptie van het gesprek maar een verslag van het ter zake
doende wat aan de orde is geweest.

Opening

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (de inspectie) geeft aan dat zij actief bezig
is met toezicht op de cosmetische sector. De inspectie vond websites van
verschillende schoonheidssalons die behandelingen aanbieden met botox en fillers
die door uitgevoerd zouden worden. Daaronder zijn ook
websites die permanente fillers aanbieden. Per 1-1-2015 is een wettelijk verbod
ingesteld op het toepassen van permanente fillers voor andere dan
reconstructieve doeleinden.

De inspectie opent met een voorstelronde. geeft aan dat hij
vanuit de afdeling medische technologie dossierhouder is op het gebied van de
medische hulpmiddelen, waar de fillers onder vallen.

houdt vanuit de afdeling medisch-specialistische zorg toezicht op — onder
andere - de particuliere-klinieken en beoordeelt vanuit dat perspectief de kwaliteit
van geleverde zorg. zegt oorspronkelijk huisarts te zijn
geweest en sinds 30 jaar zich bezig houdt met injectables. Sinds 16 jaar isgeen huisarts meer en voert uitsluitend cosmetische behandelingen met
injectables uit.

De inspectie geeft aan dat van het gesprek een verslag gemaakt zal worden, wat
conform de procedure van de inspectie aan voorgelegd zal
worden. krijgt hiermee de gelegenheid eventuele feitelijke
onjuistheden te corrigeren.

1

Inspectie-bezoek
8juli 2015, 10:OOu

inzake toepassing fillers
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Het gesprek
Huidige werkzaamheden

zegt werkzaamheden te verrichten in ongeveer 25 tot 30
schoonheidssalons. werkt ongeveer de helft van de week (± 40 behandelingenper week). De frequentie waarop verschillende schoonheidssalons bezoektvarieert van ongeveer om de 6 weken, tot eens in de 3-4 maanden.

zegt dat de salons kenbaar maken wanneeri komt en zij delen de tijdin en zorgen voor de beschikbaarheid van ruimte. De salon krijgt volgens
ongeveer 20% van de omzet diel maakt bij het uitvoeren van debehandelingen, zegt geen gebruik te maken van assistenten bijde behandelingen die uitvoert, doet alles alleen, eni zegt dat deverantwoordelijkheid voor de behandeling en de cliënten voor 100°k bij ligt.

beheert ook zelf dossiers. geeft aan nuuitsluitend gebruik te maken van hyaluronzuur fillers en Azzalure. Er worden dooruitsluitend behandelingen met fillers in het gelaat aangeboden en uitgevoerd.Er worden geen andere (cosmetische) behandelingen door uitgevoerd.

Permanente fi//ers
zegt geen permanente fillers meer toe te passen, zegt inhet verleden Artecoll (RofilI) en PMS (siliconenolie, Fischer) toegepast te hebben.Volgens heeft in het verleden cursussen gegeven overtoepassing van Artecoli, dat was volgens ongeveer 8 jaar geleden.

zegt in het verleden ook een paar patiënten met bio-alcamid te hebbenbehandeld. Volgens de gaat het dan om ongeveer 150 mensen.
zegt vanaf 1 januari 2015 geen permanente fillers meer toe te passenomdat het verboden is.

De inspectie ontvangt brochures van Artecoli en PMS.

Websites salons
De inspectie geeft aan dat zij onderzoek deed naar de salons die op de websitevan Cosmediline genoemd staan als salons waar[ naast
eigen praktijk t ) behandelingen uitvoert. J zegt dat dielijst mogelijk verouderd is. De inspectie meldt’

_________

dat er diversesalons zijn met websites waarop staat dat er behande.ngen met permanentefillers uitgevoerd worden. Deze zijn rood gemarkeerd in het overzicht op devolgende pagina van dit verslag. In enkele gevallen staat daarbij ook expliciet denaam van als behandelend arts vermeld. De inspectie stelt dat
—

verantwoordelijk is voor de vermelding van permanenter..... s op websites, omdat zelf aangeeft volledig zelfstandig te besluitenwelke middelen bij een cliënt gebruikt. zegt er niet vanbewust te zijn dat deze salons deze behandelingen nog aanbieden en zegt alleende salon Vital hier recentelijk nog over gesproken te hebben, waarna dezesalon verzocht heeft deze vermelding van de website te verwijderen.
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Onderstaande overzicht toont waar nog zegt te behandelen en
welke onterecht nog op website zouden staan.

Correct op website Incorrect op website Niet op website

Beauty Beyond (Oude Pekela) Les Visages (Ede)
Body Care (Leeuwarden) Dermacos (Hoorn)
Smart PUISC (Enimen) Avance (Moergestel)
Thea’s beautycorner (Klazinaveen) Botnge and Beauty (Badhoevedorp)
Marry-Helena (schoonebeek)

Patricia Nails (Wageningen)

Skinprovement (Amersfoort)

Mooi Gezicht (Diemen)

Anneke Rinn (Den Helder)

De Schelp (Bergen)

Divera (Enkhuizen)

Paul Bode (Purmerend)

Sylvia van Kuyk (Wormer)

Anja Augustijn (Bergen op Zoom)

De Vijf Salons (Bodegraven)

Giselene (Oisterwijk)

Someren

Vital (Veidhoven)

Samenwerking L_
De inspectie vraagt[ welke relatie heeft r

1 zou, gezien de informatie op de website bij salon
permanente fillers injecteren, zegt dat’
arbo- en jeugdarts, deels heeft opgeleid, maar dat er geen enkele zakelijke
overeenkomst tussen hen is. Wel neemt voor waar alsI
afwezig is. Een dergelijke samenwerking zegt ook te hebben met

en

— zegt de NVCG

_________,,

maar1
.1 meer te zijn. 1 is wel lid van de

. ___j_j heeft, naarl aanneemt, geen klachtencommissie meer nul geen lid
• .__. is van de NVCG. De inspectie geeft aan date mogelijk nog gebruik zou
kunnen maken van de klachtencommissie van de NVCG. geeft
aan dati op zoek is naar een alternatief, maar datl niet weet waar die kan
vinden. De inspectie geeft aan dat zij hierin ten principale niet kan adviseren en
dat dit de verantwoordelijkheid is van

Afbouwen permanente filters
De inspectie vraagt sinds wanneeri geen permanente fillers
injecteert. zegt ..e laatste cliënt behandeld heeft rond
oktober 22.. .. . ontstond er rond 2013 een discussie
rond de verzekering van permanente f.... behandelingen. Lang daarvoor zegt

er (mede) voor gezorgd te hebben dat filler behandelingen
verzekerd zouden zijn. Volgens zegt de VvAA vanaf 2013 dat

Ankie Willems (Groningen) Skin de Luxe (Groningen) Beautv Care (Groningen)
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permanente fillers niet meer verzekerd zijn. Volgens kan er dan
niet direct mee gestopt worden en is toen begonnen met afbouwen. Per 1
januari 2015 zegt gestopt te zijn. Volgens heeft nooit
een beroep gedaan op deze verzekering, er zijn geen claims geweest.

Klachten ten gevolge van filler behandelingen
Volgens heefti ongeveer 20 mensen teru
klachten na behandeling met Artecoll. Als behandeling gebruiktc

doorgaans een cortisonen-behandeling (Kenacort). —

zegt nooit patiënten te hebben doorverwezen naar een plastisch c. ...

inspectie vraagt naar de wijze van informed consent wat
gebruikt en krijgt een exemplaar. De inspectie vraagt welke contra-indicatiesihanteert voor filler behandelingen, noemt hyaluronzuur
allergieën en neurologische aandoeningen.

In stand houden kennis en
De inspectie vraagt hoeL — kennis met betrekking tot nieuwe
richtlijnen in stand houdt.I zegt dati beurzen bezoekt.l

laat protocollen zien over Hygiëne en infectiepreventie in de
huisartsenpraktijk 2009(op basis van de NHG) en het kwaliteitshandboek van

De inspectie constateert dat hierin een geldig bewijs van
reanimatievaardigheden (2015) is opgenomen. Bovendien vindt de inspectie een
complicatieregistratieformulier voor filler behandelingen. De inspectie zegt datiop de website van het RIVM de laatste Wip-richtlijnen terug kan
vinden.

Afronding
Actiepunten
De inspectie en komen de volgende actiepunten overeen:

neemt contact op met alle salons waar nog
behandelingen uitvoert én waart dat in het verleden heeft gedaan enwaan nog steeds als behandeld arts genoemd wordt.
zal al deze salons berichten dat behandelingen met permanente fillers
verboden zijn, dati deze niet meer toe zal passen en dat vermeldingen
daarvan op de website verwijderd moeten worden.
stuurt de inspectie een afschrift van dat bericht ook toe en stuurt de
inspectie tevens afschriften van de reactie van alle aangeschreven salons
toe.

2) past de website van Cosmediline aan zodat daar niet
alleen op staat date verzekerd is, maar ook dati deze producten,
permanente fillers, niet meer toepast en dat ze verboden zijn.

3) — informeert alle collega’s met wie samenwerkt (te
wete.

________________

, en ) over het
verbod op toepassing van permanente fillers voor andere dan
reconstructieve doeleinden, stuurt een afschrift van
deze communicatie naar de inspectie.

4) maakt een overzicht van alle klachten/complicaties die
bij zijn gemeld over de afgelopen 10 jaar. Daarbij is de identiteit van
de betrokken patiënt niet van belang, maar wel welke behandeling, welke
plaats, wanneer, welk product en aard van de klachten/complicaties.

ezien met

Pagina 4 van 5



5) presenteert een overzicht van alle behandelingen met
permanente fillers dien in 2014 en 2015 heeft uitgevoerd, inclusief
datum, product en doel van de behandeling.

6) draagt zorg voor een klachtenregeling conform de Wet
Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

zorgt ervoor dati deze actiepunten v66r 1 oktober 2015
heeft uitgevoerd.

De inspectie:
1) De inspectie maakt een gespreksverslag en stuurt dit naar het e-mail

adres @cosmediline.nl

Afsluiting
De inspectie verontschuldigd zich dat het bezoek, door een misverstand, bij•

thuis plaats vond en dankt voor medewerking.
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Doc. 25

Van: @cosmediiine.nI
Verzonden: maandag 28 september 2015 9:23
Aan:
Onderwerp: Fwd: inspectie

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Le Grand-Esthétique <into@Qrand-esthetigue.nI>
Onderwerp: inspectie
Datum: 31 jufl 2015 15:58:48 CEST
Aan: @cosmediline.nI>

Hallo
wij zijn nu op vakantie, maar we denken dat we onze site reeds aangepast hebben. na vakantie lijken we tna.
je kan natuurlijk zelf ook even op onze site kijken.
groetjes, enR

Verstuurd vanaf mijn iPhone



1O.2.e, tenzij anders aangegeven Doc. 26

Van: @cosmediline.nl
Verzonden: maandag 28 september 2015 8:59
Aan:
Onderwerp: Re: inspectie gezondheidszorg

Geachte

Ik had alle reactie uitgeprint en per enveloppe naar u toegestuurd en de nog ontbrekende gemailt.
en ben tot volgende week weg.

10.1.d
De salons die ik een mailt heb gestuurd zijn Ankie Willems Groningen, Beautycare Groningen, BeyondBeauSkinprovement Amersfoortty Oude Pekela, Body care Leeuwarden, De ontspanner Sneek,Smart PulseEmmen, Theas Beautycorner Klazinaveen, Marry Helena S choonebeek,Skinprovernent Amersfoort,AnnekeRinn Den Helder,De Schelp Bergen,Salon Divera Enkhuizen,Paul Bode Purmerend,Mooi Gezicht
Amsterdam, Le Grand Estetique Heemskerk,De vijf salons Bodegraven ,Patricia Nails Wageningen, VitalVeldhoven, Beautique Someren Eind, Giselene Oisterwijk, Anja Augustijn Bergen op Zoom, en laterAvance Moergestel, Boinge en Beauty Badhoevedorp.
Collegas
Ik zal de reacties opzoeken en doormailen.

Op 25 sep. 2015, om 11:42 heeft @igz.nl> het volgende
geschreven:

Geachte

In uw onderstaande mail van 26 augustus zie ik u nog enkele salons een reminder hebt gestuurd.
Vervolgens zat er bij de mail die u op 19 september naar ons door stuurde nog slechts de reactie van
één salon. Klopt dat, of bent u mogelijk vergeten bijlagen toe te voegen met de nog ontbrekende
reacties?

Het zou voor ons prettig zijn als u ons een overzicht kunt sturen met de namen / adressen van alle
salons die u hebt benaderd en daar vervolgens bij genoteerd of u een reactie hebt terug gekregen
en welke reactie dat was. Zou u dit nog voor ons in orde kunnen maken?

Met hartelijke groet,
With kind regards,

Senior Inspecteur
Senior Inspector

Programma Medische Technologie
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Dutch Health Care Inspectorate

Van: ©cosmediline.nl [mailto @cosmediline.nfl
Verzonden: zaterdag 19 september 2015 13:16

Onderwerp: Fwd: inspectie gezondheidszorg

Geachte . hier de nog ontbrekende reacties van salons.

1



hoogachtend

Begin doorgestuurd bericht:

Van: “De Ontspannerij” <info@ontspannerii.nl>
Onderwerp: RE: inspectie gezondheidszorg
Datum: 15september2015 10:26:39 CEST
Aan:”

“ @cosmediIine.n>

Goedemorgen

Sorry, sorry, ik had even zo snel niet begrepen dat ik moest reagerenl Maar ik heb dit inmiddels aljaren niet meer op mijn website staan, aangezien het ook niet meer gebruikt wordt...

Ik hoop dat dit voldoende is?

Met vriendelijke groet,

<imageüol.jpg>

De Ontspannerij
Scharnestraat 13 - 8601 BB Sneek
0515 - 411229 www.ontspannerii.nI

Van: [mailto @cosmediline.nl]
Verzonden: woensdag 26 augustus 2015 13:26
Aan: info©ankiewillems.nl
CC: infocbeautycaregroningen.nl; info©beautv
bevond. nI; ©hotmail.com; info@ontsrannerij. ni; infosmaftDulsemmen. nl; info@salonmarryhelena. nI; pnbwageningen@gmail.com; infomooigezicht.nl; ©auicknet.nl; info@5salons.nl; infocsylviavankuiik.nl; @gmail.com; info@skinprovement.nl
Onderwerp: inspectie gezondheidszorg

Aan alle samenwerkende salons,

Herinnering !!!!

Aangezien deze salons nog niet gereageerd hebben en dit verplicht is nogmaals de brief van de (GZ.

Hierbij wil ik te kennen geven dat ik in opdracht van de IGZ( Inspectie gezondheidszorg) nogmaalsaangeef dat de permanente injectables zoals PMS en Artecoll per 01-01-2015 verboden zijn.
Het is gebleken dat enkele salons deze middelen nog op de website hebben staan. Wilt U duidelijk
maken dat de permanente injectables verboden zijn en alle andere producten verwijderen.!!!
Ik werk uitsluitend met Botuline Toxine (Azzalure, Dysport) en hyaluronzuur(Teosyal).

Graag aan mij antwoord geven via de mail of U dit begrepen heeft en evt. de website heeft
aangepast, zodat de inspectie dit kan zien. Dit is verplicht.

Groetjes

2



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u istoegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geenaansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden vanberichten
This messacie may contain information that is not intended for you. It you are not the addressee or t this massage was serit to you bymistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damago of any kindresulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

3



10.2.e
Doc. 27

Van:

__________________

@cosmediHne.nl]Verzonden: zondag 27september2015 22:37
Aan:
Onderwerp: Re: inspectie gezondheidszorg

Geachte

Ik heb de meeste afgedrukt en in een enveloppe naar u toegestuurd!
Heeft u die ontvangen?

Gr

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 25 sep. 2015 om 11:42 heeft @igz.nl> het volgende geschreven:

Geachte

In uw onderstaande mail van 26 augustus zie ik u nog enkele salons een reminder hebt gestuurd.Vervolgens zat er bij de mail die u op 19 september naar ons door stuurde nog slechts de reactie vanéén salon. Klopt dat, of bent u mogelijk vergeten bijlagen toe te voegen met de nog ontbrekendereacties?

Het zou voor ons prettig zijn als u ons een overzicht kunt sturen met de namen / adressen van allesalons die u hebt benaderd en daar vervolgens bij genoteerd of u een reactie hebt terug gekregenen welke reactie dat was. Zou u dit nog voor ons in orde kunnen maken?

Met hartelijke groet,
With kind regards,

Senior Inspecteur
Senior Inspector

Programma Medische Technologie
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Dutch Health Care Inspectorate

Van: (acosmediline.nl [mailto ©cosmediline.nl]
Verzonden: zaterdag 19 september 2015 13:16
Aan:
Onderwerp: Fwd: Inspectie gezondheidszorg

Geachte hier de nog ontbrekende reacties van salons.

hoogachtend

Begin doorgestuurd bericht:

Van: “De Ontspannerij” <info@ontspannerij.nl>
Onderwerp: RE: inspectie gezondheidszorg
Datum: 15september2015 10:26:39 CEST
Aan:”

“ @cosmediline.nI>



Goedemorgen!

Sorry, sorry, ik had even zo snel niet begrepen dat ik moest reageren! Maar ik heb dit inmiddels aljaren niet meer op mijn website staan, aangezien het ook niet meer gebruikt wordt...

Ik hoop dat dit voldoende is?

Met vriendelijke groet,

Dt ONTSPANNER

De Ontspannen]
Scharnestraat 13 - 8601 BB Sneek
0515 - 411229 www.ontspannerij.nI

Van: [mailto. ©cosmediline.nl]
Verzonden: woensdag 26 augustus 2015 13:26
Aan: info@ankiewillems.nl
CC: info©beautycarecjronincien.nl; infobeautv
bevond. nI; hotmail.com; infoontsDanneril. nI; infosmartpulsemmen. ni; infosalonmarryhelena.nl; pnbwageningencgmail.com; info@mooigezicht.nl; ©ciuicknet.nl; info©5salons.nl; info@sylviavankuijk.nl; cjmail.com; infoskinjxovement. nI
Onderwerp: inspectie gezondheidszorg

Aan alle samenwerkende salons,

Herinnering !!!!

Aangezien deze salons nog niet gereageerd hebben en dit verplicht is nogmaals de brief van de IGZ.

Hierbij wil ik te kennen geven dat ik in opdracht van de IGZ( Inspectie gezondheidszorg) nogmaalsaangeef dat de permanente injectables zoals PMS en Artecoll per 01-01-2015 verboden zijn.
Het is gebleken dat enkele salons deze middelen nog op de website hebben staan. Wilt U duidelijkmaken dat de permanente injectables verboden zijn en alle andere producten verwijderen.!!!
Ik werk uitsluitend met Botuline Toxine (Azzalure, Dysport) en hyaluronzuur(Teosyal).

Graag aan mij antwoord geven via de mail of U dit begrepen heeft en evt. de website heeftaangepast, zodat de inspectie dit kan zien. Dit is verplicht.

Groetjes

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. ndien u niet de geadresseerde bent ot dit bericht abusievelijk aan u istoegezonden woidt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geenaansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden vanberichten.
This message may contain information that is not intended tor you. It you are not the addressee or it this message was sent to you by
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miatake, you are requested to inform the aender and delete the message. The State accepta no liability for damage of any kindreaulting from the riska inherent in the electronic tranamiasion ot mesaages -
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[nspectle voor de GezondhcIdzørg
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Mdk

Geachte

1O.2.e, tenzij anders aangegeven

Doc. 28

Marken 01.09.2015.

Hierbij stuur ik U de gevraagde gegevens.

Een paar salons heb ik nog niet kunnen bereiken. Zodra
deze gereageerd hebben zal ik U dit nasturen.

Onze website is ook aangepast.

Hopelijk U van dienst te zijn,

Vriendelijke groet,



Van: fl1
Onderwerp: Iie: inspectie gezondheidszorg

Datum: 17juli2015 19:46
Aan: ç dhn

Hallo

Dank voor jouw bericht maar dat is een volkomen overbodige mail naar mijn idee: ik mag toch aannemen dat het bij een ieder die hetbetreft is bekend is dat de permanente middelen sinds dit jaar officieel verboden zijn. De inspectie is in deze tamelijk traag geweest,immers onze vereniging heeft al jaren geleden het zeer dringend advies gegeven om geen permanente middelen te gebruiken en datadvies is toch door alle leden opgevolgd. Volgens mij is dat ook doorgegeven aan de inspectie maar om mij onduidelijke redenen duurthet vervolgens jaren voordat de inspectie iets doet met zo’n advies.

Dus het is mij niet zo duidelijk waarom je mij deze mail stuurt, maar ik neem het maar voor kennisgeving aan.
Groet, tot ziens en fijne vakantie,

0

Op 17 jul. 2015, om 09:48 heeft (cgmedline_nL> het volgende geschreven:

Beste en

In opdracht van de inspectie LG.Z attendeer ik jullie erop dat de permanente injectablesper 01-01-2015 verboden zijn.
Ik neem aan dat jullie dat jullie hiervan op de hoogte zijn.Gaarne een reactie op deze mail.

Groeten



Van: ©gmail.com]
Verzonden: maandag 20juli 201 T3:50
Aan:
Onderwerp: Ke: inspectie gezondheidszorg

Uiteraard is dat bekend Fijne zomer allen, groeten

SANT(E CONSUL 1

info@santeconsult.nl
www.santeconsult.nI

Op 17ju1 2015, om 09:48 heeft het volgende geschreven:

Beste en

In opdracht van de inspectie LG.Z attendeer ik jullie erop dat de permanente injectables per 01-01-2015 verboden
zijn.

Ik neem aan dat jullie dat jullie hiervan op de hoogte zijn.
Gaarne een reactie op deze mail.

Groeten

0
1

0

0)
0
‘4,
1

1



Van: upcmaiLnl]
Verzonden: dinsdag 21juli 2015 17:14
Aan:
Onderwerp: Re: inspectie gezondheidszorg

hallo

daar zijn wij van op de hoogte!
vriendelijke groeten!

From:
Sent: Friday, July 17, 2015 9:48 AM
To: @uixmaiLnl

o Cc info© .nI; info@santeconsult.nl
Subject: inspectie gezondheidszorg

Beste en

In opdracht van de inspectie I.G.Z attendeer ik jullie erop dat de permanente injectables per 01-01-2015 verboden
zijn.
Ik neem aan dat jullie dat jullie hiervan op de hoogte zijn.
Gaarne een reactie op deze mail.

Groeten

1



Het lidmaatschap gaat in na invullen van het aanmeldformulier en betaling. Het ingevulde formulier mag worden geretoumeerd viainfo@klachtenportaalzorg.nl of per post naar Westerstraat 117,1601 AD Enkhuizen.
Na aanmelding ontvangt u een lidmaatschapnunimer en de klachtenregeling om Uit te reiken aan zorgontvangers. Op de website is Informatievoor zorgverieners ( alg. voorwaarden) informatie voor klagers en het klachtenreglement in te zien en te downloaden.

. v

1 Ten naamstelling rekening

Persoonlijke gegevens:
• Achternaam
• Voornamen

• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoonnummer 1
• Mobiel telefoonnummer..
•

• ,Geboortedatum 1• Beroep
• BIG-registratienummer. .

0 • lban nummer Rekening...
Ten naamstelling rekeriinE ,.i

01k ga akkoord met de Voorwaarden (informatie voor zorgverleners en het klachtenreglement)f! Kosten:
• Kosten per jaar €59,95
• Inschrijfgeld eenmalig: € 19.95
• Per ingediende klacht wordt er eenmalig €75.00 betaald door de zorgverlener

Voorwaarden:

L•_

netisch Arts
1

• Overeenkomst wordt gesloten per kalenderjaar.
• Opzeggen van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren voor 1 december.

Ik sluit me aan bij Klachteaportaal Zorg omdat een lid me erop heeft geattendeerd, naam lid’Machtiging h e automatische Incasso
Voornaam Achternaam..
Adres Postcode
Plaats...l
IBAN..1
Cosmedi e
Verleent hierbij machtiging aan Klachtenportaal Zorg te Enkhuizen, om van bovenvermelde rekening af te schrijven de bedragen welke zijnverschuldigd voor het lid zijn van de klachtenregeling Klachtenportaal Zorg, als volgt:
Datun,:...0l-09-20l5 Bedrag: 5995 Euro. En jaarlijks tot wederopzegging het lidmaatschapbedrag.Handtekening:



Dit zijn de cliënten die ik nog behandeld heb met PMS in 2014.

0,1 ml Iiplijntjes.

i, 0,5 ml in decolleté lijnen.

0,5 ml lippen.

0,2 ml lippen.

0,3 mijn litteken.

0,3 mijn fijne lijntjes.

0,3 mi lip.

0,5 ml lippen.

0,3 ml in liplijntjes.

0,3 ml lippen.

.0,5 ml in littekens.

• 0,3 ml liplijntjes.

0,3 ml lippen.

0,3 ml liplijntjes.

‘mi lijntjes rond de mond.

0,5 ml lippen.

________________________________•

0,3 mIjn hals.



0

t’.
0

0)
0

T

C1

Dit zijn cliënten die klachten hadden na een behandeling met
verschillende injectables.

iO.i.d + 1O.2.e

1O.1.d + 1O.2.e

1O.1.d+ 1O.2.e

1O.1.d + 1O.2.e



Van: ‘@home.nl]
Verzonden: woensdag 22]uli 2015 12:44
Aan: @cosmediline.nl
Onderwerp: Kh: inspectie gezondheidszorg

Hol

Bij deze heb ik je gegevens en info door gestuurd naar mijn websitebouwer. Hij zal dit zo spoedig mogelijk
aanpassen.
Fijne vakantie.

Groeetjes, -

Van dcosmediline.nI [mailto: cosmediline.nl1
Verzonaen: woensdag 22 juli 2015 12:t

cJ Aan:. )home
Onderwerp: i-wci: inspectie gezondheidszorg

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: “Salon Beautique” <infobeautigue.nl>
Datum: 17 juli 2015 11:59:11 CEST
Aan:

________________1

@cosmediline.nI>
Onderwerp: Antw.: inspectie gezondheidszorg

Hallo

Er staan geen injectables op mijn site en zoals samen besproken worden hier geen permanente
injectables gedaan.

Met vriendelijke groet

-Beautique

Van: [mailto: L)cosmediline.nJ]
Verzonden: vrijdag 17 juli 2015 9:27
Aan: info@)aniaaugustijn.nl
CC: infpankiewillems.nl; infocbeautvcareqroningen.nl;’ nl; infobeauty
beyond.nl; hotmail.com; info@pntsoannerii.nl;
infosmartpulsemmen.nI; info@salonmarryhelena.nl; î
pnbwacieningen©gmail.com; info@rppfligezicht.nl; gmail.com; infodeschelpbergen.nl;

puicknet.nl; planet.nl; infoisyIvIdvdruwyk.nl; info@5slaons.nl;
infocgiseIene.nl; infocbeautipue.nl; jfçnébehanc1eling,nl’; info@skinprovement.nl
Onderwerp: inspectie gezondheidszorg

Aan alle samenwerkende salons,

Hierbij wil ik te kennen geven dat ik in opdracht van de IGZ (inspectie gezondheidszorg) nogmaals
aangeef dat de permanente injectables zoals PMS en Artecoli per 01-01-2015 verboden zijn.

1



Van: Beautycare Groningen in lo C beautycaregroningen. nIOnderwerp: Re: inspectie gezondheidszorg
Datum: 27 augustus 201521:05

Aan: @cosmediline.nI

Hallo____

Bij deze laat Ik weten dat dit duidelijk is en de gegevens op onze websito staan correct vermeld.
Met vriendelijke groet,
Beautycare Groningen

Beautycare Groningen t Parkweg 147 19727 HB Groningen (Zuid) 1Tel: 06-11335339 1 www.beautyçagronsonj linfo@beautyggningen.riI

schreef op 2015-08-26 13:25:
Aan alle samenwerkende salons,

HERINNERING II!!

Aangezien deze salons nog niet gereageerd hebben en dit VERPLICHT ISnogmaals de brief van de IGZ.

Hierbij wil ik te kennen geven dat ik in opdracht van de IGZ(Inspectie gezondheidszorg) nogmaals aangeef dat de permanenteinjectables zoals PMS en Artecoli per 01-01-2015 VERBODEN ZIJN.

Het is gebleken dat enkele salons deze middelen nog op de websitehebben staan. Wilt U duidelijk maken dat de permanente injectablesverboden zijn en alle andere producten verwijderen.!!!

Ik werk uitsluitend met Botuline Toxine (Azzalure, Dysport) enhyaluronzuur(Teosyal).

Graag aan mij antwoord geven via de mail of U dit begrepen heeft enevt. de website heeft aangepast, zodat de inspectie dit kan zien, DITIS VERPLICHT.

GROETJES



Van: Beauty Beyond [beautybeyond64gmail.com]
Verzonden: dinsdag 1 september 2015 15:14
Aan:
Onderwerp: I-wci: tgaeIKe rmadeen

Doorgestuurd bericht
Van: Beauty Beyond <beautyheyond64(gmail.com>
Datum: 1 september 2015 15:12
Onderwerp: tijdelijke middelen
Aan: (dcosrnediline.nl

0

GeachteL.S.,

Wij zijn op de hoogte dat per 01-01-2015 permanente middelen verboden zijn.

Er wordt op onze site uitsluitend tijdelijke middelen aangeboden.

Icut’ l3ç i)}

11. Westerstraat 64
9665 AN Oude Pekela
www.beauty-beyond.nl

L!i

1



aculllK

Van:
Aan:
On dheidszorg
Datum: wo, aug, 26,20152:09 PM

0

0
Ik heb deze niet ontvangen!

0
Gr

0)
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 26aug. 2015 om 13:44 heeft @t!çflgm> het volgende geschreven:

Hailo,
ik heb je op 1701 al een retourmail gestuurd
vr gr

oay are Leeuwarden

From: cpsmecllirj.nI
To: info(eankiewjllemsnl
CC: ennL info@beauty-bevond.ni: bjzuiI.com; info@p nrjjjii: ifo@sawuIsemrnen.ni:infp@saipnmarrvhelena.nl; onbwapenlnqen@pmail.coni; intÖthookiezichtnl; oulcknetni; Info5aaions.ni:info@sjaki’k; @pmail.cpm; lnfo@skinorovement,nlSubject: inspectie gezondheidszorg
Date: Wed, 26Aug2015 13:25:49 ÷0200

Aan alle samenwerkende salons,

Herinnerina 1111

Aangezien deze salons nog niet gereageerd hebben en dit rpi1çhiJ nogmaals de brief van de IGZ

Hierbij wil ik te kennen geven dat ik in opdracht van de IGZ( Inspectie gezondheidszorg) nogmaals aangeef dat de permanenteinjectables zoals PMS en Artecoll per 01-01-2015 verboden iIn.

Het is gebleken dat enkele salons deze middelen nog op de website hebben staan. Wilt U duidelijk maken dat de permanenteinjectables verboden zijn en alle andere producten verwijderen.!!!

Ik werk uitsluitend met Botuline Toxine (Azzalure, Dysport) en hyaluronzuur(Teosyal).

Graag aan mij antwoord geven via de mail of U dit begrepen heeft en evt. de website heeft aangepast, zodat de inspectie dit kan zien.Dit Is verplicht.

Van: h t*
Onderwerp: F10: nspecbe gezondheidszorg

Datum: 26 augustus 2015 15:01
Aan: ::;rndin ni

Zal 1km straks nog een keer sturen

Verzonden van mijn HTC

Reply massage
cosmed1Iine.nt
om>

Groetjes



Van: SrnartPUL.S Eninien rrd. rtiinrri.in rit
Onderwerp: RE: inspectie gezondheidszorg

Datum: 17juli2015 12:21
Aan:

Hatlo

Ik heb de mail door gestuurd naar degene die mijn website beheerd,En we gaan het veranderen.

Groetjes

nu
Verzonoen: vrijdag 17 juli 201509:27
Aan: info@anjaaugustijn.nl
CC: info@ankiewitlems.nl; info@beautycaregroningen.nl; @cosmediline.nl;info @beauty-beyond.nl; @hotmaiLcom; info@ontspannerij.nl;@ kpnmaiLnl; intocsmartpulsemmen.nl; info@salonmarryhelena.nl;-esthetique.nl; pnbwageningen@gmail.com: info@mooigezicht.nt;•;maiLcom; info@deschelpbergen.nl; @quicknet.nl;planet.ni; info@sytviavankuyk.nl; into@5slaons.nl; info@giselene.nl;ii.. - _iutique.nl; ‘info@acnébehandeling.nP; info@skinprovement.nlOnderwerp: inspectie gezondheidszorg

Aan alle samenwerkende salons,

0

Hierbij wil ik te kennen geven dat ik in opdracht van de IGZ (inspectie gezondheidszorg)nogmaals aangeef dat de permanente injectables zoals PMS en Artecoli per 01-01-2015verboden zijn.
Het is gebleken dat enkele salons deze middelen nog op de website hebben staan. Wilt uduidelijk maken dat de permanente injectables verboden zijn en alle andere productenverwijderen!!
Ik werk uitsluitend met Botuline Toxine (Azzalure, Dysport) en hyaluronzuur (Teosyal’Graag aan mij antwoord geven via de mail, zodat de inspectie kan zien dat dit bericht isbegrepen. Dit is verplicht.

Groetjes

1foi,osu
Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avasta ntivirussoftware.
www.avast.com

.1

—‘‘S

Van:



1

Aan alle samenwerkende salons,

Hierbij wil ik te kennen geven dat ik in opdracht van de IGZ (inspectie gezondheidszorg)nogmaals aangeef dat de permanente injectables zoals PMS en Artecoli per 01 -01 -2015verboden zijn.
Het is gebleken dat enkele salons deze middelen nog op de website hebben staan. Wilt uduidelijk maken dat de permanente injectables verboden zijn en alle andere productenverwijderen!!
ik werk uitsluitend met Botuline Toxine (Azzalure, Dysport) en hyaluronzuur ( TeosyalGraag aan mij antwoord geven via de mail, zodat de inspectie kan zien dat dit bericht isbegrepen. Dit is verplicht.

Groetjes
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2013.0.3520 / Virusdatabase: 4365110251 - datum van uitgifte: 07/17/15

Van: infn :;a ni

Onderwerp: HE: Inspectie gezondheidszorg
Datum: 31 augustus 2015 19:13

Aan:

____________________________________________________

‘ c,: ‘i:Ir1c nI

Hallo

In mijn praktijk wordt alleen met ‘niet permanente’ producten gewerkt bij het opvullen vanrimpels. Op mijn website staat dit zeer duidelijk aangegeven. Dit is omdat er steeds meervraag is naar injectables van tijdelijke aard vooral omdat dit prachtige resultaten geeftwaarbij de veiligheid voorop staat.
Dat vanaf 01-01-2015 het een vereiste is te werken met tijdelijke filters is voor mijvanzelfsprekend een zeer goede beslissing.

Met vriendelijke groet, Huidspecialist
www.salonmarryhelena.nI

Van:

________________

îmailto

_________&osmediline.nhl

Verzonden: vrijdag 17 juli 2015 9:27
Aan: info@anjaaugustijn.ni
CC: info@ankiewillems.ni; info@beautycaregroningen.nl; @cosmediline.nl;info @ beauty-beyond .nl; @ hotmail.com; info@ontspannerij.nl;

_____@kpnmaiLnl;

into(?smartpulsemmen.nl; info@salonmarryhelena.nl;)-esthetique. ni; pnbwageningen@gmail.com: info@mooigezicht.nl;Jgmail.com; info @deschelpbergen.nl; @quicknet.nl;1 planet.nl; info@sylviavankuyk.nl; info@5siaons.nI; info@giseiene.nl;
- - - tique.nl; ‘info@acnébehandeling.nl’ <info@xn--acnbehandeling-dkb.nb.;info @skinprovement.nl

Onderwerp: inspectie gezondheidszorg



Van:
Veizonden:
Aan:
Onderwerp:

Hallo

Le Grarid-Esthétique [infogrand-esthetique.nl]
js2015 17:13K]L*]IL

ndheidszorg

mcdilitiçnI> het

Ik heb het na onze vakantie nagekeken en volgens mij is de info op onze site juist.

Groetjes,
Cosmetisch Centrum “Le Grand - Es(héüque 8.1<
Heemskerk

Op l7jul. 2015, om 09:27 heeft
volgende geschreven:

Aan alle samenwerkende salons,

Hierbij wil ik te kennen geven dat ik in opdracht van de IGZ (inspectie gezondheidszorg) nogmaals
aangeef dat de permanente injectables zoals PMS en Artecoll per 01-01-2015 verboden zijn.
Het is gebleken dat enkele salons deze middelen nog op de website hebben staan. Wilt u duidelijk
maken dat de permanente injectables verboden zijn en alle andere producten verwijderen!!
Ik werk uitsluitend met Botuline Toxine (Azzalure, Dysport) en hyaluronzuur ( Teosyal’
Graag aan mij antwoord geven via de mail, zodat de inspectie kan zien dat dit bericht is begrepen.
Dit is verplicht.

Groetjes

c)
0)
0

0

0)
0
In
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Van: pnbwageningen@gmaiL corn
Onderwerp: Ke: tnspectie gezondeaidszorg

Datum: 26 augustus 2015 13:48
Aan: @cosmedihnenl

8egrepenl

Groetjes patricia nails & beauty

Op woensdag 26 augustus 2015 heeft het volgende geschreven:
Aan alle samenwerkende salons,

HerInnering 1111

Aangezien deze salons nog niet gereageerd hebben en dit vero)Icht Is nogmaals de brief van de IGZ.

Hierbij wil ik te kennen geven dat ik in opdracht van de IGZ( Inspectie gezondheidszorg) nogmaals aangeef dat de permanenteinjectables zoals PMS en Artecoil per 01-01-2015 verboden zlln.
Het is gebleken dat enkele salons deze middelen nog op de website hebben staan. Wilt U duidelijk maken dat de permanenteinjectables verboden zijn en alle andere producten verwijderen.lU
Ik werk uitsluitend met Botuline Toxine (Azzalure, Dysport) en hyaluronzuur(Teosyal).

Graag aan mij antwoord geven via de mail of U dit begrepen heeft en evt de website heeft aangepast, zodat de inspectie dit kan zien,Dit Is verollcht

Groetles



Van: htiwt
Onderwerp: He: inspectie gezondheidszorg

Datum: 26 augustus 2015 15:44
Aan:

Beste

Ik heb de brief van de gezondheisinspectie gelezen en ga akkoord.

Mvg

cnoonneiossalon Mooigezicht.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 26aug. 2015 om 13:25 heeft ?cpsmedilinenl> het volgende geschreven.

Aan alle samenwerkende salons,
0

Herinneringifli

Aangezien deze salons nog niet gereageerd hebben en dit yrpIÎhJ. nogmaals de brief van deIGZ.

hierbij wil ik te kennen geven dat ik in opdracht van de IGZ( Inspectie gezondheidszorg) nogmaalsaangeef dat de permanente injectables zoals PMS en Artecoli per 01-01-2015 verboden zijn.Het is gebleken dat enkele salons deze middelen nog op de website hebben staan. Wilt U duidelijkmaken dat de permanente injectables verboden zijn en alle andere producten verwijderen.!!!Ik werk uitsluitend met Botuline Toxine (Azzalure, Dysport) en hyaluronzuur(Teosyal).

Graag aan mij antwoord geven via de mail of U dit begrepen heeft en evt. de website heeftaangepast, zodat de inspectie dit kan zien. Dit is verpIicht

(;roetjes



Van: gmail.com]
Verzonden: maandaQ 27juli2015 0:46
Aan:
Onderwerp: Re: inspectie gezondheidszorg

Beste
De kennisgeving van de produkten waarmee je werkt heb ik duidelijk gemaakt op mijn website.
liet bericht is begrepen.
Hartelijke Groet,

Op 17 juli 2015 09:27 schreef uosnwdi1ine.n1>:

Aan alle samenwerkende salons,

Hierbij wil ik te kennen geven dat ik in opdracht van de IGZ (inspectie gezondheidszorg) nogmaals aangeef
dat de permanente injectables zoals PMS en Artecoll per 01-01-2015 verboden zijn.

Het is gebleken dat enkele salons deze middelen nog op de website hebben staan. Wilt u duidelijk maken
dat de permanente injectables verboden zijn en alle andere producten verwijderen!!

Ik werk uitsluitend met Botuline Toxine (Azzalure, Dysport) en hyaluronzuur ( Teosyal’

Graag aan mij antwoord geven via de mail, zodat de inspectie kan zien dat dit bericht is begrepen. Dit is
verplicht.

Groetjes

1



Van: iii
Onderwerp: He: Inspectie gezondheidszorg

Datum; 21 juli 2015 17:47
Aan: fl1

Beste,

Ik begrijp dat er met deze permanente middelen niet meer gewerkt mag worden, zij staan ook niet bij mij op de website vermeld.
Hopende je hiermede van dienst te zijn,

Groeten van
Op l7jul. 01 om 09:27 heeft het volgende geschreven:

Aan alle samenwerkende salons,

Hierbij wil ik te kennen geven dat ik in opdracht van de IGZ (inspectie gezondheidszorg)nogmaals aangeef dat de permanente injectables zoals PMS en Artecoli per 01-01-2015verboden zijn.
Het is gebleken dat enkele salons deze middelen nog op de website hebben staan. Wilt uduidelijk maken dat de permanente injectables verboden zijn en alle andere productenverwijderen!!
Ik werk uitsluitend met Botuline Toxine (Azzalure, Dysport) en hyaluronzuur ( Teosyal’Graag aan mij antwoord geven via de mail, zodat de inspectie kan zien dat dit bericht isbegrepen. Dit is verplicht.

Groetjes



Van: Beauty SIon Divera quicknet fl1
Onderwerp: Pagina bekijken

Datum: l7juh 2015 10:00
Aan: ‘smediIine ni

Beste

Op wwybeautysalondivera.nl staat onder behandelingen

* Injectables door Cosmetisch Arts

Hyauronic Acid Teosyal,
Azzalure botulinetoxine type A
ScuEptra

Es dat nog steeds juist?

Groeten



Van: Beautysalon Divera qu
Onderwerp: RE: inspectie gezondheidszorg

Datum: 26augustus 2015 14:34
Aan:

Beste

De website www.beautysalondivera.nI is helemaal up to date hoor en ik heb ook directgereageerd vorige keer... .heb ik iets niet goed gedaan ??????

Groeten

Van: [mailto ?cosmediline.nl]Verzonoen: woensdag 26 augustus 2015 13:26
Aan: info@ankiewillems.nl
CC: info@beautycaregroningen.nl; info@ beauty-beyond. ni; @ hotmailcom;info@ontspannerij.nl; info @smartpulsemmen.nl; info@salonmarryhelena.nl;pnbwageningen@gmail.com; info@mooipezicht.nl; @quicknet.nl;info @5salons.nl; info @sylviavankuijk. fl1; @gmail .com; info@skinprovement.nlOnderwerp: inspectie gezondheidszorg

Aan alle samenwerkende salons,

Herinneringiffi

Aangezien deze salons nog niet gereageerd hebben en dit verplicht Is nogmaals de briefvan de IGZ.

Hierbij wil ik te kennen geven dat ik in opdracht van de IGZ( Inspectie gezondheidszorg)nogmaals aangeef dat de permanente injectables zoals PMS en Artecoil per 01-01-2015verboden zljii
Het is gebleken dat enkele salons deze middelen nog op de website hebben staan. Wilt Uduidelijk maken dat de permanente injectables verboden zijn en alle andere productenverwijderen.!!!
Ik werk uitsluitend met Botuline Toxine (Azzalure, Dysport) en hyaluronzuur(Teosyal).
Graag aan mij antwoord geven via de mail of U dit begrepen heeft en evt. de website heeftaangepast, zodat de inspectie dit kan zien. Dit Is verplicht.

Groetjes



Van:
Onderwerp: RE: inspectie gezondheidszorg

Datum: 17 juli 2015 09:29
Aan: ni

Op mijn site staat dat niet. www.paulbode.nI

Van: [mailto: smediline.nl]
Verzonden: vrijdag 17 juli 201
Aan: info@anjaaugustijn.nl
CC: info@ankiewillems.nl; info@beautycaregroningen.nl; ;.nl; info@beautybeyond.nl; @hotmaiicom; infb@ontspannerij.i
irifb@smartØLllemmen.nl; info@salonmarryhelena.rk i-esthetique.nl;pnbwagenirigen@gmail.com; info@mooigezicht.nl; maiLcom; info@deschelpbergen.rd;@quicknet.nl; planet. ni; info@sylviavankuyk.nt; info@5slaons.nl; info@giselene.nl;info@beautique.nl; ‘info@acnébehandeling.nP; info@skinprovement.nlOnderwerp: inspectie gezondheidszorg

Aan alle samenwerkende salons,

Hierbij wil ik te kennen geven dat ik in opdracht van de IGZ (inspectie gezondheidszorg) nogmaalsaangeef dat de permanente injectables zoals PMS en Artecoil per 01-01-2015 verboden zijn.Het is gebleken dat enkele salons deze middelen nog op de website hebben staan. Wilt u duidelijkmaken dat de permanente injectables verboden zijn en alle andere producten verwijderen!!Ik werk uitsluitend met Botuline Toxine (Azzalure, Dysport) en hyaluronzuur ( Teosyal’Graag aan mij antwoord geven via de mail, zodat de inspectie kan zien dat dit bericht is begrepen.Dit is verplicht.

Groetjes
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2015.0.608 1 / Virusdatabase: 4392/10247 - datum van uitgifte: 07/17/15



Van: )umal corn
Onderwerp: He: inspectie gezondheidszorg

Datum: 31 augustus 2015 17:15
Aan: osm

Beste

Wij maken op de website alleen melding van hyaluron en Botox.Wij weten dat PMS en Artecoli
Verboden producten zijn en dat jij daar geen gebruik van maakt en wij dus ook niet.

Met vriendelijke groet,

Op 26 aug. 2015 om 13:25 heeft osmediline.nl> het volgende geschreven:

Aan alle samenwerkende salons,

HerinneringfliL

Aangezien deze salons nog niet gereageerd hebben en dit yrplicht is nogmaals de brief van deIGZ.

Hierbij wil ik te kennen geven dat ik in opdracht van de IGZ( Inspectie gezondheidszorg) nogmaalsaangeef dat de permanente injectables zoals PMS en Artecoll per 01-01-2015 verboden zijn..Het is gebleken dat enkele salons deze middelen nog op de website hebben staan. Wilt U duidelijkmaken dat de permanente injectables verboden zijn en alle andere producten verwijderen.!!!Ik werk uitsluitend met Botuline Toxine (Azzalure, Dysport) en hyaluronzuur(Teosyal).

Graag aan mij antwoord geven via de mail of U dit begrepen heeft en evt. de website heeftaangepast, zodat de inspectie dit kan zien. Dit is verplicht.

Groetjes



Van: into@?5salons fl1
Onderwerp: Re: inspectie gezondheidszorg

Datum: 27 augustus 201509:00
Aan: @cosmediline ni

Beste

Wij gebruiken de naam Arlicoli niet op de site staan alleen Teosyal.

roeten

Aan alle samenwerkende salons,

Herinnering fl11

Aangezien deze saloas nog niet gereageerd hebben en dit verplicht isnogmaals de brief van de IGZ,

Hierbij wil ik te kennen geven dat ik in opdracht van de IGZ( Inspectiegezondheidszorg) nogmaals aangeef dat de permanente injectables zoals PMSen
Artecoll per 01 -01 -2015 verboden zijn

Het is gebleken dat enkele salons deze middelen nog op de website hebbenstaan. Wilt U duidelijk maken dat de permanente injectables verboden zijnen
alle andere producten verwijderen. fl1

Ik werk uitsluitend met Botuline Toxine (Azzalure, Dysport) enhyaluronzuur(Teosyai).

Graag aan mij antwoord geven via de mail of U dit begrepen heeft en evtde
website heeft aangepast, zodat de inspectie dit kan zien. Dit isverplicht

Groetjes



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

[info@giselene.nl]
woensdag 5 augustus 2015 12:06

Ke: inspectie gezondheidszorg

opdracht is in behandeling!

Giselène Medisch & Cosmetisch Instituut
Hondsbergselaan 20
5062 JS Oisterwijk

T: +31135219691
E: info(qiselene.nl
W: www.çiselene.nI

Op Jul 17, 2015, om 9:27 AM heeft volgende geschreven:

Aan alle samenwerkende salons,

Hierbij wil ik te kennen geven dat ik in opdracht van de IGZ (inspectie gezondheidszorg) nogmaals aangeef dat de
permanente injectables zoals PMS en Artecoll per 01-01-2015 verboden zijn.
Het is gebleken dat enkele salons deze middelen nog op de website hebben staan. Wilt u duidelijk maken dat de
permanente injectables verboden zijn en alle andere producten verwijderen!!
Ik werk uitsluitend met Botuline Toxine (Azzalure, Dysport) en hyaluronzuur ( Teosyal’
Graag aan mij antwoord geven via de mail, zodat de inspectie kan zien dat dit bericht is begrepen. Dit is verplicht.

Groetjes

Met vriendelijke groet,

0
S
S

0

0,
0
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GC?dIrP rl
Onderwerp: FwcI: inspectie gezondheidszorg

Datum: 22juli2015 12:34
Aan: fl1

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: ‘Salon Beautique” .cinfo@beputioue.nI
Datum: 17juli 2015 11:59:11 CEST
Aan: @cosmediline.nb
Onderwerp Antw,: Inspectie gezondheidszorg

Hallo

Er staan geen injectables op mijn site en zoals samen besproken worden hier geen permanenteinjectables gedaan.

Van: [

_______

Verzonden: vrijdag 17 juli 2015 9:27
Aan: jgjjjjj
CC: jnfQankiewillems.nl; jnf@beautyqroijirgjfl;
yond.nl; @hotmaiLcom; jr’’
inLQ@smaJtpulsemmen.nl; jnLQ@salonmprryh&Pn?
pjibwagenkigçngmail.com; jflfQmooigezichtr..i;

quicknet.nl; planet.nl; -

ni; inf.Q@beauty

btnl;
l.com; iodescheJpbejgeii.n1

cnl: infr cirric nI•

Hierbij wil ik te kennen geven dat ik in opdracht van de IGZ (inspectie gezondheidszorg) nogmaalsaangeef dat de permanente injectables zoals PMS en Artecoli per 01-01-2015 verboden zijn.1-Jet is gebleken dat enkele salons deze middelen nog op de website hebben staan. Wilt u duidelijkmaken dat de permanente injectables verboden zijn en alle andere producten verwijderen!!Ik werk uitsluitend met Botuline Toxine (Azzal ure, Dysport) en hyaluronzuur ( Teosyal’Graag aan mij antwoord geven via de mail, zodat de inspectie kan zien dat dit bericht is begrepen.Dit is verplicht.

Met vriendelijke groet

—I3eauti que—

jnfQ@beautlgue.nl; jojQ@acnébehandeling,nP; jnf @içijjprovement. nIOnderwerp: inspectie gezondheidszorg

Aan alle samenwerkende salons,

Groetjes



Van: gmaiLcom]
Verzonden: maandag 31 augustus 2015 20:27
Aan: @cosmediline.nl
Onderwerp: Re: Concept verslag irispectiebezoek

Hallo , net terug van vakantie wil ik reageren op je verzoek.

Onze website gaan wij z.s.m. corrigeren . geen permanete fillers meer.
0

groetjes (Vital Veidhoven)

Op 31 augustus 2015 17:01 schreef @cosmediline.nI deosmedi1ine.n1>:

Begin doorgestuurd bericht:

Van: (iqz.nl>
Onderwerp: RE: Concept verslag inspectiebezoek

31 ‘“tus 2015 14:44:23 -

Aan: “‘. t”

Geachte

Zoals beschreven in onderstaande e-mail en de Leidraad van de inspectie, stel ik hierbij het definitieve
gesprekverslag vast van het inspectiebezoek wat bij u plaats vond. Wij hebben voor 1 augustus 2015 geen reactie
van u ontvangen en gaan er daarom (zoals hieronder beschreven) vanuit dat u geen opmerkingen had.

Wellicht ten overvloede herinner ik u bij deze graag wel nog aan de afspraken die u heeft gemaakt met de inspectie
en die zijn vastgelegd in bijgevoegde verslag. U heeft nog tot 1 oktober om de gemaakte afspraken na te komen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met hartelijke groet,
With kind regards,

Senior inspecteur
Senior Inspector

Programma Medische Technologie
!nspectie voor de Gezondheidszorg
Dutch Health Care Inspectorate

;rned ne, fl1>

1



Van: sinprovernent ni
Onderwerp: permanente luiers

Datum: 1 september 201521:48
Aan: Pl

Beste Cosmediline,

Ik ben op de hoogte dat per 1 januari jE er geen permanente fihlers gebruikt mag worden.Ik adverteer hier dus ook niet mee, en dit staat ook niet vermeld op mijn website.

Skinprovement

Met vriendelijke groet,



1O.2.e
Doc. 29

Van:
Verzonden: woensdag 9 september 2015 11:09
Aan:
Onderwerp: Communicatie met saons
Bijlagen:

Ho i

n de bijlage een brief van communicatie van met drie andere salons. Geregistreerd onder
onder

Groeten

1



10.2.e Doc. 30

Van: Avance Schoonheidssalon [info@myavance.nl]Verzonden: zaterdag 26 september 2015 14:43
Aan:
Onderwerp: RE: Verwijderen website inzake permanente fillers

Geachte

Dit is een hele oude website van ons, waarvan we eerlijk gezegd niet eens wisten dat deze nog bezocht werd.Wij hebben de site verwijderd.

Met hartelijke groet,

Avance Schooriheidssalon

Past. de Louwstraat 10, 5066 EG Moergestel 1 Tel. 013 - 52 88 353

www.myavance.nl info@myavance.nl facebook.com/myavance.nl

Van: [mailto ©iciz.nIJ
Verzonden: vrijdag 25 september 2015 11:53
Aan: info©permanente-makeup.info

CC: @cosmediline.nl
Onderwerp: Verwijderen website inzake permanente fillers
Geachte heer/mevrouw,

De inspectie voor de gezondheidszorg ziet —onder andere - toe op naleving van wetgeving op het gebied vanmedische hulpmiddelen. Hierin is per 1-1-2015 opgenomen dat het verboden is om permanente fillers toe te passenvoor cosmetische doeleinden. In reactie hierop heeft de inspectie voor de gezondheidszorg gekeken wie inNederland deze producten (zoals Artecoli en PMS) toepast. De inspectie trof daarbij — onder andere — bijgevoegdewebpagina aan.

De inspectie voor de gezondheidszorg vroeg er zorg voor te dragen dat alle uitingen, waarbijnaam in verband worden gebracht met het zetten van permanente fillers, worden aangepast of verwijderd en tehandelen conform de Nederlandse wet. heeft vervolgens een aantal acties ondernomen.

In reactie op deze acties van , controleert de inspectie voor de gezondheidszorg of allebovengenoemde uitingen zijn aangepast of verwijderd. Hierbij kwam naar voren dat de bijgevoegde webpagina nog
steeds te benaderen is via http://rimrelinsnuiting.info/. De inspectie voor de gezondheidszorg vraagt u metonmiddellijke ingang gehoord te geven aan de oproep van de inspectie en en er zorg voor tedragen dat deze website offline wordt gehaald.

Wij verzoeken u te reageren op ontvangst van deze e-mail en de ons op de hoogte te stellen wanneer u er zorg voorhebt gedragen dat deze website niet meer te benaderen is.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïiformeerd te hebben en zie uw reacties graag zo snel mogelijk tegemoet.

Met hartelijke groet,

1



With kind regards,

Senior Inspecteur
Senior Inspector

Programma Medische Technologie
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Dutch Heafth Care Inspectorate
Stadspiateau 1 1 3521 AZ Utrecht
Postbus 2680 3500 GR 1 Utrecht

F +31 (0)70 304
M +31 (0)6

@igz.nl (preferred)
http ://www.igz. ni

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt uverzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, dieverband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.This message may contain information that is not intended for you. t you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you arerequested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting fiom the risks inherent in theelectronic transmission of messages.



10.2.e, tenzij anders aangegeven Doc. 31

Van: @cosmediline.nl
Verzonden: zaterdag 26september2015 9:02
Aan:
Onderwerp: Re: Verwijderen website inzake permanente fillers

Geachte
l0.1.d

Ik heb beide salons telefonisch benaderd,
Boinge en Beauty kom ik al jaren niet meer, maar men heeft mij belooft actie te ondernemen.
Ook bij Avance kom ik niet meer, alleen

,
gebruikt ook geen permanente middelen.

Die site is niet de website van Avance zelf, ze gaan het uitzoeken.

Hoogachtend

Op 25 sep. 2015, om 11:53 heeft @igz.nl> het volgende
geschreven:

Geachte heer/mevrouw,

De inspectie voor de gezondheidszorg ziet —onder andere - toe op naleving van wetgeving op het
gebied van medische hulpmiddelen. Hierin is per 1-1-2015 opgenomen dat het verboden is om
permanente fillers toe te passen voor cosmetische doeleinden. In reactie hierop heeft de inspectie
voor de gezondheidszorg gekeken wie in Nederland deze producten (zoals Artecoll en PMS) toepast.
De inspectie trof daarbij — onder andere — bijgevoegde webpagina aan.

De inspectie voor de gezondheidszorg vroeg er zorg voor te dragen dat alle
uitingen, waarbij naam in verband worden gebracht met het zetten van permanente fillers,
worden aangepast of verwijderd en te handelen conform de Nederlandse wet.
heeft vervolgens een aantal acties ondernomen.

In reactie op deze acties van , controleert de inspectie voor de gezondheidszorg
of alle bovengenoemde uitingen zijn aangepast of verwijderd. Hierbij kwam naar voren dat de
bijgevoegde webpagina nog steeds te benaderen is via http://rimpelinspuiting.info/. De inspectie
voor de gezondheidszorg vraagt u met onmiddellijke ingang gehoord te geven aan de oproep van de
inspectie en en er zorg voor te dragen dat deze website offline wordt gehaald.

Wij verzoeken u te reageren op ontvangst van deze e-mail en de ons op de hoogte te stellen
wanneer u er zorg voor hebt gedragen dat deze website niet meer te benaderen is.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende genformeerd te hebben en zie uw reacties graag zo snel
mogelijk tegemoet.

Met hartelijke groet,
With kind regards,

Senior Inspecteur
Senior Inspector

Programma Medische Technologie
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Dutch Health Care Inspectorate
Stactsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht
Postbus 2680 1 3500 GR 1 Utrecht

F +31 (0)70 304



M +31 (0)6
@igz.nI (preferred)

httt ://www igz. nt

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u istoegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geenaansprakelitkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden vanberichten.
This message may contain intormation that is not intended for you. 1f you are not the addressee or it this rnessage was sent to you bymistake. you are requested to inform the sender and delete the massage. The State accepts no liability tor damage of any kindresultinci from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
<201 5_06_22_AvanceS choonheidssalon _PermanenteFillers.pdf>

2



10.2.e Doc. 32

Van: @cosmediline.nI
Verzonden: maandag 28 september 2015 9:20
Aan:
Onderwerp: Fwd: Website A klinieken

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Avance <info@myavance.nl>
Onderwerp: Antw.: Website A klinieken
Datum: 27 september 2015 11:07:12 CEST
Aan:’ @cosmediline.nI” @cosmedine.nI>

Hoi____

Site is weg was nog oud wist van het bestaan niet meer af. Maar is geregeld.

Groetjes,

Op 27 sep. 2015 om 09:50 heeft @cosmediline.nl’ @cosmediline.nl> het volgendegeschreven:

Hoi,

Zou jij mij een reactie willen sturen over die website van de A klinieken.
en ik worden genoemd, en bij jou was de enige plek waar we beide kwamen.

Verder weet ik niet wie dit zijn.

Gr



10.2.e Doc. 33

Van: @cosmedilinenI
Verzonden: zondag 27september 2015 9:54
Aan: maiI@boinge-beauty.nI
CC:
Onderwerp: Website permeant fIIers

Hallo ,
Zou jij mij per mail willen laten weten dat je het verhaal over mij van je websiteverwijdert?
Ik ben al jaren niet meer bij jullie werkzaam.

Gr
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10.2.e, tenzij anders aangegeven Doc. 34

Van: @cosmediline.nl 10.2.e
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2015 12:57
Aan:
Onderwerp: Re: Vervolgvragen inspectie-onderzoek

Geachte

Vraag 1: Mijn webbouwer heeft de 2 genoemde paginas verwijderd.
Ook Avance en Boinge en Beauty hebben hun sites verwijderd.

Vraag 2: 10.2.e + 10.2.g
punt a met een frequentie van een maal per 6weken.
punt b:Vroeger Artecoil en PMS en nu Hyaluronzuur Botuline Toxine A en zelden Radiesse.punt c:Ik heb deze niet geleerd injecties te zetten, ten eerste omdat dit niet mag en ten tweede zouhet niet in mijn belang zijn.
punt d:geen enkele, ik geloof ook niet data dat doet. Waarom zout mij hiervoor inhuren alsi het zelfzou doen?Ik denk dat de zin wijst op het instituut en niet op de persoon.
punt e:Ik koop de Botuline Toxine bij . deze verkopen niets aan schoonheidssalons.punt f:op geen mannier en zeker niet via mij.Ik krijg het via de apotheek.
punt g:Alleen date schoonheidsspecialist is. l0.2.e + 10.2.g
punt h:Ik heb begrepen datS ,maar daar sta ik geheel buiten. Ik doedaar alleen mijn ding.
punt i:Op geen enkele manier!

Vraag 3

punt a:Bij in 10.2.g
punt b:Ik kan geen nonnen vingen, maar de laatste bestelling was een forse partij die ik deelde met 2
andere collega, s om een korting te behalen. Daarna is ermee gestopt. 10.2.gpunt c:ik heb geen specifieke papieren van meer, maar ben door collega’s geïnteresseerd geraakt inhet toepassen van PMS, o.a. plastisch chirurg, en dermatologen en
door de collega,s van de NVCG.
punt d:De indicaties waren fijne lijntjes en lip augmentatie.
Buiten het foldertje wat ik gegeven heb heb ik geen papieren van . l0.2.gHet Artikel van het RIVM-briefrapport 078/2006 VGC/AHIRGIccc plus literatuur verwijzing is het meestcomplete.

Vriendelijke groeten

Op 28 sep. 2015, om 12:23 heeft @igz.nl> het volgendegeschreven:

Geachte

Laat ik deze e-mail beginnen met de wens dat u en de verzekering dat
10 1 dde inspectie tot op zekere hoogte begrip heeft voor

Dat neemt uiteraard niet weg dat de inspectie de taak heeft om toe te zien op naleving van wet- en
regelgeving in Nederland en in het kader daarvan nog een aantal vragen heeft die beantwoord

1



moeten worden. Door van het aanpassen van de reactietermijn voor het beantwoorden vanonderstaande vragen, hopen wij u echter voldoende tijd te geven voor voldoende nauwkeurigebeantwoording.

1) Zoals u inmiddels mogelijk gemerkt heeft, deed de inspectie onderzoek naar de effecten
van de acties die u ondernam: waren alle verwijzingen naar uw toepassing van permanente
fillers nu offline. Bij dit onderzoek is ook naar voren gekomen dat er nog steeds websites te
vinden zijn waarbij website in verband wordt gebracht met permanente fillers. De
verwijzingen op de home-page zijn niet te zien, maar de
pagina’s http://www.cosmediline.nh/behandelingen/pms/ en http://www.cosmediline.nl/be
handelingen/artecoll/ zijn desalniettemin nog steeds benaderbaar. Ons eerste
nadrukkelijke verzoek is ervoor te zorgen dat deze pagina’s ook offline gaan.

2) Gedurende het onderzoek naar uw activiteiten, vond de inspectie uw naam ook terug op de
website http://www .nl/fillers.html . Hier schrijft de van een 1O.2.e + 1O.2.gschoonheidssalon:

“. De inspectie zou graag — in puntsgewijze
antwoorden - het volgende van u weten:

a. In welke periode hebt u contacten met deze kliniek gehad?
b. Welke producten hebt u zelf in deze kliniek toegepast?
c. Wat kan deze van u geleerd hebben met betrekking tot het zetten van

injecties?
d. Welke producten heeft deze in de periode dat u daar werkte onder uw

toezicht of onder uw verantwoordelijkheid toegepast?
e. Er is op deze website ook sprake over toepassing van botulinetoxine: indien u dat in

uw periode bij deze kliniek toepaste, waar kocht u uw botox destijds?
f. Wat kunt u ons zeggen over de wijze waarop deze op dit moment aan

botox zou kunnen komen?
g. Wat weet u van de vooropleiding van deze ?
h. Welke informatie heeft u over de ingrepen die deze op dit moment

eigenhandig uitvoert in praktijk?
i. In welke mate kan deze zich op dit moment beroepen op uw toezicht of

verantwoordelijkheid van arts en op basis van welke afspraken zoul dat kunnen?

NB. U wordt vriendelijk, doch dringend, verzocht niet zelf contact te zoeken met deze
naar aanleiding van de uitingen op deze website, dit zou een mogelijk inspectie- 1O.2.e

onderzoek kunnen verstoren. We horen graag eerst uw kant van dit verhaal.

3) U hebt in het verleden siliconenolie gebruikt, wij zouden graag van die informatie uit het
verleden gebruik maken. De inspectie is op dit moment ook bezig met een onderzoek naar
een belangrijke leverancier van siliconenolie, namelijk uit . In het kader 1O.2.gvan dat onderzoek zou de inspectie graag het volgende van u willen weten, wij verzoeken u
ook deze vragen puntsgewijs te beantwoorden:

a. Waar kocht u uw siliconenolie op het moment dat u dit nog toepaste?
b. Wanneer (welke data) zijn uw laatste je bestellingen van siliconenolie geweest en

wat/hoeveel bestelde u?
c. Welke gebruiksaanwijzing kreeg u bij de siliconenolie van de leverancier/fabrikant

(indien u die documenten nog heeft zouden wij die, danwel een kopie, graag
hebben!)?

d. Welke indicaties geeft de leverancier/fabrikant aan voor de siliconenolie?
(Wanneer u nog informatie heeft die de leverancier/fabrikant u gaf over de
indicaties van siliconenolie, zouden wij die, danwel een kopie, graag ontvangen!)?
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e. Welke informatie ontving u van de leverancier/fabrikant die u kon gebruiken
als informed consent formulier voor cliënten (indien u die documenten nog heeft
zouden wij die, danwel een kopie, graag ontvangen!)?

t Welke informatie ontving u van de leverancier/fabrikant over de samenstelling van
de siliconenolie (Wanneer u nog informatie heeft die de leverancier/fabrikant u gaf
over de samenstelling van siliconenolie, zouden wij die, danwel een kopie, graag
ontvangen!)?

g. Welke informatie ontving u van de leverancier/fabrikant over de effecten van
silicanenolie in het lichaam (hoe lang blijft het aanwezig, hoe reageert het lichaam
op het product) 9 (Wanneer u nog informatie heeft die de leverancier/fabrikant u
gaf over de effecten van siliconenolie, zouden wij die, danwel een kopie, graag
ontvangen!)

In een eerdere e-mail gaf u aan dat u komende week afwezig bent. Desalniettemin ontvangt de
inspectie de reactie op bovenstaande vragen graag per ommegaande. Daarom wil ik u vragen alle
vragen in deze e-mail vô6r donderdag 15 oktober 2015 wilt beantwoorden.

Voor wat betreft het verwijderen van genoemde websites en het opsturen van documentatie geldtdat dit eventueel na deze datum nog kan indien u dit niet redt voor 15 oktober, maar dan horen wegraag van u voor welke datum u dit in orde kunt maken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende genformeerd te hebben en zie uw reactie graag zo snel
mogelijk tegemoet.

Met hartelijke groet,
With kind regards,

Senior Inspecteur
Senior Inspector

Programma Medische Technologie
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Dutch Health Care Inspectorate
Stadspiateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht
Postbus 2680 1 3500 GR Utrecht

F +31 (0)70 304
M +31 (0)6

@igz.nl (preferred)
http://www.igz.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u istoegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geenaansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden vanberichten.
This message may contain information that is not intended for you. It you are not the addressee or it this message was sent to you bymisfake. you are requested to inform the sender and delete the massage. The State accepfs no liabilify for damage of any kindresulting from the risks inherent in the electronic transmission of niessages.
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