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Botuline toxine

Hoe verloopt een behandeling met
botuline toxine?

Wat is botuline toxine?

Voorafgaand aan de behandeling bespre-

Een behandeling met botuline toxine is de

ken we uw wensen, verwachtingen en de

meest uitgevoerde cosmetische behande-

beoogde resultaten. Wij streven naar een

ling ter wereld. Het is een uiterst veilige

natuurlijk, verzachtend resultaat. Met een

behandeling om er jonger en ontspannen

fijn naaldje wordt een kleine hoeveelheid

uit te zien.

botuline toxine ingespoten onder de huid.
Dat kan een prikkend of brandend gevoel

Botuline toxine wordt gebruikt om rimpels

geven.

te behandelen die ontstaan door het sagezicht, zoals bij lachen en fronsen. Het

Welke rimpels kunnen behandeld
worden met botuline toxine?

vermindert tijdelijk de werkzaamheid van

Enkel de rimpels die door spiersamentrek-

de behandelde spiertjes waardoor rimpels

kingen veroorzaakt worden, kunnen be-

minder zichtbaar worden.

handeld worden met botuline toxine. Deze

mentrekken van de mimiekspieren in het

worden ook wel de “dynamische rimpels”
genoemd. Dit geldt vooral voor:
• f ronsrimpels (de verticale lijnen tussen
de wenkbrauwen)
•d
 e voorhoofdsrimpels (de horizontale
lijnen op het voorhoofd)
•d
 e kraaienpootjes (de verticale lijnen
naast de ogen)
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Welk resultaat kan ik verwachten?

Risico’s

Het resultaat ziet u pas na een aantal

Botuline toxine wordt al meer dan 20 jaar

dagen en is afhankelijk van uw gevoelig-

gebruikt voor de behandeling van cosme-

heid en de hoeveelheid botuline toxine die

tisch storende rimpels in het gelaat. Het

werd gebruikt. Na de behandeling zijn de

is een veilig product, als het door ervaren

rimpels 3 à 4 maanden minder zichtbaar

artsen wordt toegepast.

of totaal verdwenen. Na een aantal behandelingen kan het effect langer aanhouden.

Mogelijke bijwerkingen:
•K
 leine blauwe plek ter hoogte van de

De behandeling kan herhaald worden als

injectieplaats. Dit kunt u camoufleren

de vorige behandeling min of meer is uit-

met make-up. Meestal verdwijnt de plek

gewerkt.

binnen 3 tot 5 dagen.
•L
 icht hangend bovenste ooglid of gezakte

Nazorg

wenkbrauw. Dit is uitzonderlijk, maar kan

We raden aan om na de behandeling (de

ontstaan wanneer het product sijpelt naar

eerste vier uur) de behandelde spieren

een aanliggend spiertje. Omdat botuline

goed te bewegen en om niet plat te lig-

toxine een tijdelijke werking heeft, ver-

gen. Vermijd sport en sauna op de dag van

dwijnt deze bijwerking na enkele weken.

de behandeling.

•T
 ijdelijke hoofdpijnklachten of asymmetrie na de behandeling.

Ongeveer 1 à 2% van de mensen heeft antistoffen
tegen botuline toxine. Bij hen heeft de behandeling
geen of onvoldoende effect.
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Fillers

Wat is een filler en voor welke
rimpels worden ze gebruikt?

Vanaf ons 25e levensjaar maakt onze huid

Fillers bestaan klassiek uit hyaluronzuur,

minder onderhuids bindweefsel (elastine,

een lichaamseigen afbreekbaar eiwit

hyaluronzuur en collageen) aan. Hierdoor

dat vocht aantrekt en vasthoudt. Voor

wordt de huid slapper, stugger en ont-

elke indicatie is een andere filler nodig.

staan er rimpels en volumeverlies. Roken,

De grondstof van alle fillers is hetzelfde,

stress en zonlicht versnellen dit veroude-

maar tijdens het productieproces van hy-

ringsproces.

aluronzuren worden de molecuulketens
onderling gekoppeld. Bij weinig koppe-

Fillers worden gebruikt om het uiterlijk op

lingen ontstaat een vloeibare filler voor

een subtiele manier weer een uitgeruste

fijne lijntjes. Bij veel koppelingen ontstaat

en frisse uitstraling te geven. Ze zijn vaak

een stugger product dat vooral gebruikt

een goed alternatief voor ingrepen waarbij

wordt om volumeverlies op een discrete

gesneden moet worden, zoals een facelift.

en natuurlijke manier weg te werken. Wij
gebruiken ook tijdelijke fillers op basis van

De fillers die wij gebruiken zijn altijd tij-

het lichaamseigen calcium apatiet.

delijk en kunnen op twee manieren worstatische rimpels in het gelaat opvullen

Hoe verloopt een behandeling met
fillers?

waardoor deze vervagen of verdwijnen (bv.

Voorafgaand aan de behandeling bespre-

lijntjes boven de lippen of de neuslippen-

ken we uw wensen, mogelijkheden en de

plooi). Anderzijds zijn fillers ook heel ge-

beoogde resultaten. We stellen samen een

schikt om de contouren van een gezicht

behandelplan op dat voldoet aan uw ver-

te verfraaien en om volume dat verloren

wachtingen en waarbij we streven naar

is gegaan door het verouderen (bv. de juk-

een natuurlijk resultaat. Een filler wordt

beenderen of lippen) te herstellen.

met een dunne naald of een canule (=

den toegepast. Enerzijds kunnen fillers
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stompe naald na het aanprikken van de

Risico’s

huid met een naald) onder de huid ge-

U kunt mogelijk last krijgen van lichte

ïnjecteerd, op zorgvuldig gekozen plaat-

zwelling, blauwe plekken, kleine bloeding

sen. Het vullen van de zijkanten van het

ter hoogte van de injectieplaats (meestal

gezicht en de kaaklijn zorgen terug voor

niet groter dan een speldenprik) en ge-

een mooiere contour, met het vullen van

voeligheid ter hoogte van de behandelde

de neuslippenplooi en het gebied onder

gebieden. Deze klachten verdwijnen door-

het jukbeen verdwijnt de vermoeidheid en

gaans binnen 24 à 48 uur.

scherpte uit het gezicht.
Bij het gebruik van volumefillers is het

Welk resultaat kan ik verwachten?

mogelijk tijdelijk onderhuidse knobbeltjes

Het resultaat van de behandeling is on-

te voelen. Deze verdwijnen door massage

middellijk zichtbaar. De behandeling duurt

met een hydraterende crème.

ongeveer 15 minuten of iets langer wanneer meerdere zones worden behandeld.
Het effect van de behandeling met een
filler houdt 8 maanden tot 2 jaar aan, afhankelijk van het gebruikte product. Daarna zal het effect langzaam verdwijnen
omdat de filler door het lichaam wordt
afgebroken.

Nazorg
We raden aan om sport en sauna te vermijden op de dag van de behandeling.
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Notities
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Contact
Secretariaat huidziekten
Straat 53
T 09 224 64 26
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voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis. Deze informatiebrochure werd met de grootste zorg opgemaakt, maar de inhoud is algemeen en indicatief. Deze brochure omvat niet alle medische aspecten. Als er vergissingen,
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