
“Regelmatig komen mensen mijn praktijk 
binnen om iets aan het verouderingspro-
ces in hun gezicht te laten doen, terwijl 
het daar eigenlijk al vrij laat voor is. Cos-
metische geneeskunde is een complex 
specialisme, maar bij gebrek aan kennis 
wordt dit vaak onderschat. ‘Doe maar 
een beetje botox,’ hoor ik vaak. Maar 
daarmee is het probleem in sommige 
gevallen niet opgelost. Om die reden ben 
ik een samenwerking aangegaan met Dr. 
Hadé Vuyk, KNO-arts met een speciale 
belangstelling voor plastische- en recon-
structieve aangezichtschirurgie. Ook een 
topper in zijn vakgebied. Wanneer ik 
mensen zelf kan helpen, dan doe ik dat 
graag, maar in sommige situaties ben je 
als cosmetisch arts genoodzaakt om 
samen te werken met een chirurg. De 
ervaring leert bovendien dat een combi-
natie van verschillende technieken veelal 
het mooiste resultaat oplevert.”

DEZELFDE VISIE
“Het was al langer een wens van mij en 
Dr. Vuyk om anti-aging samen in een 
totaalconcept aan te bieden. We hebben 
dezelfde visie op het leven en op het vak: 
we onderscheiden ons doordat wij onze 
patiënten echt willen helpen. De belang-
rijkste vragen zijn: wat wil de klant met de 

behandeling werkelijk bereiken en hoe 
kunnen wij het mooiste en meest natuur-
lijke resultaat realiseren? Het werk dat wij 
hier doen is vrij uniek. Door het bijwonen 
van internationale congressen volgen we 
de ontwikkelingen in ons vakgebied op 
de voet en hebben we een groot net-
werk. Dit geeft ons de mogelijkheid om 
samen te werken met specialisten in bij-
voorbeeld Helsinki, Londen, Gent of 
New York.  Kwaliteit is essentieel, het is 
niet wenselijk dat behandelingen spot-
goedkoop worden aangeboden. Op die 
manier zou het voor sommige mensen te 
verleidelijk worden om steeds een cos-
metische ingreep te ondergaan. Als arts 
heb je ook een ethische verantwoorde-
lijkheid en soms is het een belangrijke 
taak om ‘nee’ te zeggen.”
 
DANKBAAR WERK
“Veranderingen in het gelaat als gevolg 
van veroudering, ziekte of een ongeluk 
kan ik verzachten, dat is mijn vakgebied. 
Daarom word ik wel ‘geluksdokter’ 
genoemd. Hoe snel en in welke mate het 
verouderingsproces verloopt is groten-
deels genetisch of door je lifestyle 
bepaald. Gemiddeld begint het skelet na 
ons dertigste levensjaar te krimpen, maar 
iemand die bijvoorbeeld kleine jukbeen-
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deren heeft, zal eerder te maken krijgen 
met veroudering in het gelaat. De toe-
passing van Botulinetoxine A (onder 
andere Botox, Vistabel en Bocouture) of 
fillers is maatwerk en dient zorgvuldig uit-
gevoerd te worden. Daarom is het voor 
mij als arts zaak om zeer nauwkeurig te 
kijken wat er precies in het gezicht is 
gebeurd. Vergelijk het met achterstallig 
onderhoud aan een huis: het heeft geen 
zin om een schilder te laten komen, als 
de kozijnen rot zijn. En wanneer je een 
lekkage in het dak niet op tijd verhelpt, 
wordt de schade alleen maar groter. In dit 
vak heb je – net als bij een verbouwing 
– en aantal superspecialisten nodig die 
áchter die spiegel kunnen kijken.” 

Dr. Susan Schmidt heeft ruim twintig jaar ervaring als huisarts en combineert deze brede holistische, medische 
kennis sinds tien jaar met cosmetische geneeskunde. Onlangs is zij een samenwerking aangegaan met Dr. 
Hadé Vuyk uit Vleuten, specialist in plastische- en reconstructieve aangezichtschirurgie. De artsen vullen elkaar 
bijzonder goed aan en werken op internationaal niveau. “Samen is er sprake van synergie.”
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