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V
an Lennep Kliniek is gespecialiseerd in botox® filler-
behandelingen, laserbehandelingen en huidverbeterende 
behandelingen zoals chemische peelings en bindweef-
selmassage. Er wordt gewerkt met professionele pro-
ducten van ZO Skin Health, ZO Medical, Environ, Jane 
Iredale, Juvederm, Restylane, Sculptra en NuFACE. De 

behandelingen worden uitgevoerd door cosmetisch artsen Ludy Holst en 

FOTOGRAFIE MARIEL KOLMSCHOT

Gitte Boumeester en Ludy Holst 

UITBREIDING BIJ VAN LENNEP KLINIEK

 “Wij willen vrouwen en 
mannen met zekerheid naar 
zichzelf laten kijken.” Aan het 
woord is Drs. Ludy Holst, 
cosmetisch arts bij Van 
Lennep Kliniek in Den Haag 
en Oegstgeest. "Schoonheid 
en geluk hangen nauw met 
elkaar samen; een goede 
balans tussen binnen- en 
buitenkant draagt bij aan een 
positief leven.”

Voor een vrijblijvend en kosteloos consult kun je bellen met (070) 737 00 88 of mailen naar info@vanlennepkliniek.nl

Gitte Boumeester, die tot voor kort bij Bergman Clinics werkzaam was. 
Dit gerenommeerde artsenduo wordt bijgestaan door zeer ervaren 
huidtherapeuten en consulenten in zowel Den Haag als Oegstgeest. 

Fris en uitgerust
Drs Ludy Holst is gespecialiseerd in collageenstimulerende Sculptra 
injectable behandelingen, waarmee je er frisser en niet ‘behandeld’ uitziet. 
“Bij zo’n behandeling wordt er goed gekeken naar de karakteristieke 
eigenschappen van je gezicht. Je zwakke puntjes worden verzacht en de 
sterke verbeterd, maar je ziet er nog steeds uit als jezelf. Je omgeving 
zal opmerken dat je er fris en uitgerust uitziet. Door onze persoonlijke 
benadering en werkwijze willen we iemand natuurlijk mooier laten zijn.”

Uitbreiding 
Gitte Boumeester: “Het is vooral mooi om een full face behandeling te 
doen en niet alleen de bovenlip of een lijntje in te spuiten. Om die frisse 
en natuurlijke uitstraling te ondersteunen en te behouden bieden we een 
reeks producten voor huidverbetering, die qua effectiviteit de grens 
tussen medisch en cosmetisch verkennen.” Boumeester is onlangs 
overgestapt naar de Van Lennep Kliniek. Inmiddels telt het bedrijf tien 
medewerkers, verdeeld over twee vestigingen in Den Haag (kantoor en 
kliniek) en Oegstgeest. “Ik vind het fijn om in een kleiner team te werken, 
omdat ik nu een directer contact met mijn cliënten heb. Het team wordt 
continu getraind, om steeds de nieuwste technieken veilig en adequaat  
toe te passen. Als artsen zijn Ludy en ik aangesloten bij de Nederlandse 
Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG).”
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