
FEMILIFT 

Sinds 2016 is in Nederland de 

FemiLift Pixel CO2-laser beschikbaar. 

De pixel CO2 zorgt voor een ideale 

combinatie van epidermale ablatie 

en dermale warmte waardoor colla-

geenproductie gestimuleerd wordt 

en activatie plaatsvindt van fibro-

cyten en fibroblasten.1-4   De vaginale 

laser is met name geschikt voor post -

menopauzale vaginale klachten, uri-

neverlies en vaginale verstrakking.

HOE WERKT DE 
LASERBEHANDELING BIJ 
STRESSINCONTINENTIE?

FemiLift behandeling geeft de urine-

buis meer steun, door aanmaak van 

collageen in de endopelviene fascie 

en het omliggende bindweefsel.  

Tevens zorgt het voor een betere 

doorbloeding van het gehele ge-

bied waardoor er een betere af-

sluitfunctie van de urethra ontstaat. 

De afsluitfunctie wordt bepaald door 

de bekkenbodem, het sfinctercom-

partiment, de endopelviene fascie 

en de mucosa van de urethra. 

Op al deze onderdelen wordt met 

de laser een verbetering verkregen. 

De behandeling verlicht de symp-

tomen van stressincontinentie en 

kan het probleem zelfs helemaal 

verhelpen. Doordat FemiLift de 

vaginawand versterkt en verstevigt 

verminderen tevens klachten van 

een zwaar gevoel en wordt de 

vagina steviger. 

Vrouwen na de overgang bemerken 

daarnaast een afname van klach-

ten van vaginale droogheid, telkens 

terugkerende infecties en pijn bij 

het vrijen.
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LASERBEHANDELING

 VAGINALE 
LASER in de (cosmetische) gynaecologie

Een groot deel van onze vrouwelijke cliënten krijgt in hun leven te maken met 

vaginale klachten zoals vaginale atrofie, droogheid en recidiverende infecties. 

Deze kunnen voorkomen na een bevalling of postmenopauzaal door hormonale 

veranderingen. Tevens krijgt bijna 50% van de vrouwen gedurende het leven klachten 

van stressincontinentie. 1-4

Postmenopauzaal wordt systemische behandeling in de vorm van orale hormoontherapie 

door de NHG geadviseerd,5  maar is niet altijd nodig. Een alternatief is de lokale 

oestrogeentherapie die ook effectief kan zijn, evenals de FemiLift Pixel CO2-laser. 

Omdat veel cosmetisch artsen ook met laserbehandelingen werken 

leek het mij leuk om uit te zoeken hoe dit werkt en of het 

makkelijk toe te passen is in de eigen kliniek. 

HOE WERKT DE 
LASERBEHANDELING BIJ 
VAGINALE ATROFIE?

Met een vaginale laserbehandeling 

kan het vagina epitheel hersteld 

worden. De laser stimuleert de 

neocollagenese en de aanmaak van 

een nieuwe extracellulaire matrix 

door activatie van fibrocyten tot 

fibroblasten. Diverse histologi-

sche onderzoeken laten zien dat 

met laser behandeld epitheel veel 

actieve fibroblasten bevat en vrijwel 

geen fibrocyten.2  Door dit proces 

ontstaat dik epitheel met uitgebrei-

de neovascularisatie in de lamina 

propria. Dit epitheel functioneert als 

premenopauzale vaginale mucosa.  

De elasticiteit van de vagina komt 

terug, de pH normaliseert waardoor 

er minder kans is op infecties en de 

vagina wordt makkelijker vochtig 

waardoor een verbeterde seksuele 

prikkel optreedt. Bovendien vermin-

dert door het verstevigen van de 

vaginawand eventueel urineverlies.

HOE WERKT DE 
LASERBEHANDELING BIJ 
VAGINALE VERSTRAKKING?

Door verbetering van de endopelvi-

ene fascie die de gehele vagina om-

vat, een verbetering van de opbouw 

van de mucosa en een verbetering 

van de doorbloeding van de vagina 

treedt een verstrakking en ver-

steviging van de vagina op. 

Dat lijdt tot meer ‘gevoel’ bij coitus 

en draagt bij aan een verbetering van 

de seksuele beleving. Ook bemerken 

vrouwen een minder zwaar gevoel 

in het kleine bekken. 

HOE VERLOOPT DE 
BEHANDELPROCEDURE?

De behandeling kan poliklinisch uit-

gevoerd worden en duurt 5-10 min. 

Over het algemeen zijn 3 behan-

delingen nodig, telkens om de 4-6 

weken. Na de behandeling zullen de 

vrouwen 3-5 dagen wat (bloederige) 

fluor hebben. Gedurende die periode 

wordt coitus afgeraden. Verder is er 

geen downtime. 

De vrouwen kunnen direct na de 

behandeling al hun dagelijkse werk-

zaamheden hervatten. Het advies 

is echter wel om na een jaar een 

‘onderhoudsbehandeling’ te doen.6-7

De FemiLift kan niet uitgevoerd wor-

den tijdens zwangerschap en lac-

tatie, bij een actieve herpes genitalis 

of bij chronisch gebruik van hoge 

dosis corticosteroïden.    >
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Give Your Feminine Life a Lift

WILT U UW KLINISCH PORTFOLIO 
DIVERSIFIËREN EN UW CLIËNTBEREIK VERGROTEN?

FemiLift is een veelzijdige minimaal invasieve poliklinische oplossing die verschillende 
vaginale aandoeningen, zoals stressincontinentie en atro�e, snel en e�ectief behandelt.

• Robotsonde voor homogene behandeling
• CO2-technologie
• Eenvoudig en veilig uit te voeren
• Resultaat in 2 à 3 behandelingen
• E�ectiviteit klinische bewezen voor de genoemde indicaties
• Platform uit te breiden voor dermatologische en esthetische behandelingen

Meer informatie www.almafemilift.nl
of mail naar marketing@bloomedical.com

Volg ons op Facebook, Instragram, LinkedIn 

REFERENTIES: 

Histological study on the effects of microablative fractional CO2-laser on atrophic vaginal tissue: an ex vivo study. Salvatore S et al. 

Menopause 2015 Aug;22(8):845-9 

Randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial for evaluating the efficacy of fractional CO2 laser compared with 

topical estriol in the treatment of vaginal atrophy in postmenopausal women. Cruz VL et al. Menopause2018 Jan;25(1):21-28. 

Laser treatment for the management of genitourinary syndrome of menopause after breast cancer. Hope or hype? Tranoulis A, 

Georgiou D, Michala L. Int Urogynecol J. 2019 Jul 18. doi: 0.1007/s00192-019-04051-3. 

The Effect of Fractional CO2-laser Treatment on the Symptoms of Pelvic Floor Dysfunctions: Pelvic Floor Distress Inventory-

20 Questionnaire. Sipos AG, Kozma B, Poka R, Larson K, Takacs P. Lasers Surg Med. 2019 Jun 25. doi: 0.1002/lsm.23126. 

https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/de-overgang 

Prospective Study of Fractional Carbon Dioxide Laser Therapy for Symptoms of Genitourinary Syndrome of Menopause: One-Year 

Follow-Up. Schachara JS, Devakumar H, Martina L, Hurtadoa EA, Davila GW. J Clin Gynecol Obstet. 2021;10(1):11-17-000

Pixel CO2-laser  for the treatment of stress urinary incontinence. Nalewczynska, A.A., Barwijuk, M., Kolczewski, 

P. et al. Lasers Med Sci (2021).

1

2

3

4

5

6

7

RESULTATEN 
EN TEVREDENHEID

Voor Vaginale Atrofie zijn de klachten 

(branderigheid, droogheid, pijn bij 

het vrijen en urineverlies) na 3 behan-

delingen bij 85% van de behandelde 

patiënten verdwenen. Voor stressin-

continentie bemerkt 80-85% van de 

vrouwen een afname van de klachten, 

of zijn de klachten volledig verdwe-

nen na 3 behandelingen. Bij klachten 

van VRS (Vaginal Relaxation Syndro-

me) bemerkt ca 75% van de vrouwen 

een significante verbetering. Het risico 

op complicaties is nihil en eventuele 

voorbijgaande bijwerkingen zijn 

vaginale afscheiding, branderigheid, 

jeuk en zwelling.6-7 

CONCLUSIES

Al zal je misschien niet meteen den-

ken aan de combinatie van vaginale 

problematiek en de cosmetische 

geneeskunde, toch denk ik dat er 

meer mogelijkheden zijn dan je denkt. 

Omdat het om onverzekerde zorg 

gaat, is er op dit moment nog weinig 

behoefte vanuit de gynaecologische 

beroepsgroep om deze behandeling 

te implementeren. En dat de FemiLift 

CO2-laser multi inzetbaar is, is ook 

een pre. Wel denk ik dat je een affini-

teit met de gynaecologie moet heb-

ben om je klinisch portfolio met de 

FemiLift uit te breiden. De resultaten 

zijn echter veelbelovend en het zou 

mij niets verbazen als we hier steeds 

meer over gaan horen.   ∞

WAT IS HET VERSCHIL 
MET ANDERE EBD’S ?

  In de basis is de Femilift een 

  CO2-laser en daarmee multi 

inzetbaar in de kliniek. Deze laser 

is met de optionele scanner ook 

geschikt voor dermatologische 

en cosmetische toepassingen 

zoals facial rejuvenation (ablatief), 

verwijderen van huidverhevenhe-

den, (acne)litteken verwijdering 

en striae, maar ook non-ablatieve 

huidverstrakking.

  De Femilift heeft met het gebruik 

van de CO2-golflengte meer ther-

mische warmte dan bijvoorbeeld 

Erbium:YAG lasers. Deze thermi-

sche warmte is o.a. nodig voor 

 de collageenstimulatie. 

  De thermische warmte van de 

CO2-laser wordt daarnaast opti-

maal benut, door het patroon van 

81 pixels in 9x9 form in één keer te 

pulseren, i.p.v. het los scannen van 

elke pixel, wat invloed heeft op de 

thermische relaxatietijd (TRT). 
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