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Peter Velthuis en Elzen Kliniek bundelen krachten voor hoger
niveau en betere behandeling in de cosmetische geneeskunde

Wetenschappelijk onderzoek aan de basis van niet chirurgische
cosmetische behandelingen

Naarden, 15 september 2021 – Tandartsen die lippen opvullen, YouTube tutorials om zelf
botox te prikken… een aantal van de vele voorbeelden die Helga van den Elzen en Peter
Velthuis zien als een uiterst zorgwekkende ontwikkeling in hun vakgebied. Wat betreft
Van den Elzen en Velthuis moeten al deze medische handelingen louter en alleen door
specialistische artsen uitgevoerd worden. Vooral omdat aan de medische handelingen
altijd een diagnose ten grondslag zou moeten liggen, iets waar het nu vaak aan
ontbreekt. Daarom zijn Van den Elzen en Velthuis een samenwerking aangegaan voor
wetenschappelijk onderzoek zodat specialisten adequater een diagnose kunnen stellen
voor behandelingen. Uitganspunt voor het onderzoek is de door Van den Elzen
ontwikkelde Tipping Point Approach, waarbij gekeken wordt naar het totale gezicht in
plaats van alleen de losse onderdelen. Het onderzoek dat de effectiviteit van deze
aanpak onderbouwt, wordt uitgevoerd in samenwerking met de Erasmus Universiteit,
afdeling Dermatologie, en de Vrije Universiteit, afdeling Psychologie.
Helga van den Elzen heeft voordat zij 16 jaar geleden haar eigen Elzen Kliniek startte en daarin
de grondelegger is van de Tipping Point Approach, al jaren met Peter Velthuis gewerkt.
Velthuis heeft in 2015 zijn succesvolle Velthuis Kliniek overgedragen en zich vervolgens
verbonden aan de Erasmus Universiteit om zich toe te leggen op de wetenschap. Ze zijn elkaar
nooit uit het oog verloren en vanwege hun gezamenlijke visie op het vak zijn Velthuis en Van
den Elzen al eerder samen met wetenschappelijk onderzoek gestart. De Tipping Point
Approach wordt door Van den Elzen en Velthuis uitgewerkt in een gepatenteerde internationale
formule. Daarnaast ontwikkelen zij een opleiding zodat Tipping Point specialisten hiermee
kunnen werken. De ambitie is om de Tipping Point Approach de nieuwe norm, nationaal en
internationaal, voor niet chirurgische cosmetische behandelingen te laten worden. 
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