
ViaBarbara
Hof van Sonoy 8  |  Alkmaar
T 072 785 08 95 of 06 38115 921
www.viabarbara.nl

“Anti-Aging
is volop in 
ontwikkeling”

Cosmetisch arts Susan Schmidt: 

De van oorsprong Finse Susan Schmidt heeft als huisarts én cosmetisch 
arts een duidelijke en zeer unieke visie voor ogen. Ze streeft met haar be-
handelingen naar een natuurlijke, frisse en uitgeruste uitstraling met een 
gezonde anti-aging-lifestyle: uiterlijk en innerlijk in een goede balans. 
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Lid van NVCG, de Nederlandse Vereniging 
voor Cosmetische Geneeskunde

“Ouder worden is eigenlijk een fantas-
tisch gegeven,” steekt Susan van wal. 
“Gemiddeld zijn we op latere leeftijd 
gelukkiger, wijzer, je leert relativeren en 
hebt vaak meer financiële middelen om 
te doen wat je wil. Aan de andere kant 
moeten we tegenwoordig allemaal tot 
ons 67e jaar doorwerken en gaat de 
maatschappij dus meer van ons eisen. 
Als je ambitieus bent en vol in het leven 
staat, kan het zijn dat je innerlijke gevoel 
niet meer strookt met je uiterlijk. Dat je ’s 
morgens in de spiegel kijkt en een ver-
moeide, verdrietige of boze blik ziet.” 

Veroudering is een complex proces dat in 
feite in de cel begint, legt ze uit. In iedere 
cel zitten chromosomen met aan het uit-
einde telomeren (stuk DNA). Hoe sneller 
die telomeren verkorten, hoe eerder de 
cel afsterft. Daarbij komt dat botten en 
spieren krimpen naarmate je ouder wordt 
en de huid verslapt, waardoor de verhou-
dingen en mimiek in het gezicht verande-
ren. Cosmetische geneeskunde bestrijdt 
de zichtbare tekenen van veroudering, 
maar heeft ook veel raakvlakken met 

anti-aging. Dat houdt in dat je met maat-
regelen het verouderingsproces kunt ver-
tragen. Jaarlijks neemt Susan deel aan 
een congres op Europees niveau in 
Monaco waar verschillende specialisten 
zich over anti-aging-vraagstukken bui-
gen. “Het vakgebied staat nog in de kin-
derschoenen, een echte doorbraak ont-
breekt. Toch zijn er interessante 
ontwikkelingen gaande, bijvoorbeeld in 
stamcelonderzoek. Feit is dat preventie 
belangrijker wordt dan puur het behande-
len van de symptomen: voorkomen is 
beter dan genezen.” Een gezonde life-
style, daar begint het mee. Stress, over-
gewicht, hormonale veranderingen, chro-
nische ziektes en externe factoren zoals 
alcohol, roken, drugs en overmatig veel 
zon, bespoedigen het verouderingspro-
ces. “Met goed onderzoek en voorlichting 
kun je het verschil maken.” 
 
Schmidt Cosmedic aan de Wilhelmina-
laan in Alkmaar biedt met anti-aging, 
injectables, diverse huidverbeteringsbe-
handelingen en zo gewenst met chirurgi-
sche ingrepen een totaalpakket. In de 
kliniek werkt Susan samen met andere 
specialisten, waaronder een schoon-
heidsspecialist, tandarts, KNO-arts en 
plastisch/reconstructief aangezichtschi-
rurg. “Op het gebied van tijdelijke fillers is 
hyaluronzuur echt een blijver: een veilig, 
niet permanent middel dat al jaren in de 
oogheelkunde en orthopedie wordt 
gebruikt,” vertelt ze. “Hiermee kunnen 
we een vermoeide expressie als gevolg 
van verloren volume verhelpen of sym-
metrie in het gelaat terugbrengen. Frons-

rimpels die voor een blijvende boze uit-
drukking zorgen, kraaienpootjes of 
voorhoofdslijnen kunnen daarentegen 
worden verzacht door gezichtspieren te 
‘ontspannen’ met Botulinetoxine A 
(onder andere Botox, Vistabel en Bocou-
ture). Uiteraard met mate, anders krijg je 
zo’n ‘bevroren gezicht’ zoals je in Ame-
rika een tijdje veel zag.” Gelukkig heeft 
de cosmetische geneeskunde een 
enorme behoefte aan kwaliteitsverbete-
ring. Zelf gelooft de arts in specialistisch 
en hoog kwalitatief maatwerk, wat vaak 
een combinatie van verschillende tech-
nieken inhoudt. Om een zo natuurlijk 
mogelijk resultaat te verkrijgen – een 
‘jongere versie van jezelf’ – gebruikt ze 
veelal jeugdfoto’s ter vergelijking. “De 
psychologische impact is gigantisch als 
mensen plotseling geen boze of ver-
moeide uitstraling meer hebben! Dat is zo 
mooi aan dit vak: dat je een net-terug-
van-vakantie-gevoel kan creëren door 
middel van een jong, fris en stralend 
uiterlijk met gezonde anti-aging-lifestyle. 
Wie wil dat niet?” 

"DAt is zo mooi AAn 
Dit vAk: DAt je een net-
terug-vAn-vAkAntie-
gevoel kAn creëren 
Door miDDel vAn een 
jong, fris en strAlenD 
uiterlijk met gezonDe 
Anti-Aging-lifestyle. Wie 
Wil DAt niet?"
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