FAQ’S

f a q ’s
KAN IEDEREEN BEHANDELD
WO R D E N M E T I N J E C TA B L E S ?
Over het algemeen kunnen de meeste mensen behandeld worden
met Botox of fillers. In sommige gevallen behandelen wij echter niet,
omdat er te weinig onderzoek is gedaan naar behandeling met
injectables bij specifieke doelgroepen.
Omdat veiligheid voor ons van het
grootste belang is behandelen wij
geen zwangere vrouwen of vrouwen
die borstvoeding geven. Ook kunnen wij
besluiten niet te behandelen mocht u
last hebben van specifieke spierzwakten
of spierziekten, slikproblemen of
ademhalingsproblemen.

Mensen die bekend zijn met
allergieën voor Botox, fillers of
componenten van deze producten,
komen niet in aanmerking voor een
behandeling.
Tijdens het eerste consult zullen wij
zorgvuldig nagaan of u in aanmerking
komt voor een behandeling.

WAT I S B OTOX ?
Botuline Toxine ‘Botox’ is een natuurlijk eiwit dat door bacteriën
wordt geproduceerd. De werkzame stof in Botox zorgt ervoor
dat het signaal van zenuw naar de geïnjecteerde spier niet wordt
doorgegeven waardoor de spier zicht ontspant.
Hierdoor komt het gebied tot rust en
krijgt de huid de kans zich te herstellen
waardoor lijntjes als gevolg van
spierspanning vervagen of geheel
wegtrekken.

Gedurende de maanden dat botox actief
is zullen rimpels niet alleen verdwijnen,
maar voorkomt het ook vorming van
nieuwe rimpels. Het product is geheel
natuurlijk afbreekbaar en de effecten
zijn geheel omkeerbaar.
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HOE WERKT EEN
BOTOX BEHANDELING?
STAP 1: HET CONSULT
Om een goed beeld te krijgen van uw
wensen en de behandelmogelijkheden,
plannen wij een consult gesprek in.
Daarin beoordelen we of u een geschikte
kandidaat bent voor een behandeling
aan de hand van uw medische achtergrond. Tevenes analyseert de cosmetisch
arts uw gezicht en bespreken we welke
gebieden geschikt zijn voor een
behandeling met Botox. Door goed te
kijken naar de spieren die betrokken
zijn bij de mimiek, de huidkwaliteit en
de karakteristieke kenmerken van uw
gezicht en uitstraling bespreken we
wat er verwacht kan worden van een
behandeling met botuline toxine en
of dat beeld aan uw wensen voldoet.
Het is immers belangrijk dat de wensen
en verwachtingen overeenkomen komen
met de resultaten zoals wij die inschatten.
Voor uw medisch dossier worden
foto’s gemaakt om de begin situatie
vast te leggen en de resultaten van de
behandeling te kunnen vast stellen.
Deze foto’s worden in ons beveiligde
systeem met de grootste zorgvuldigheid
opgeslagen en zullen nooit, zonder
schriftelijke toestemming, met anderen
worden gedeeld.

STAP 2: DE BEHANDELING
Botox wordt via een zeer dunne
naald zeer precies geïnjecteerd in de
oppervlakkige spieren onder de huid.
Een Botox behandeling is wellicht iets
oncomfortabel maar vrijwel pijnloos en
duurt ongeveer 15 minuten. Hierna kunt
u direct uw dagelijkse bezigheden
hervatten.
Wij adviseren om de eerste uren na de
behandeling niet intensief te gaan
sporten, de sauna te bezoeken, plat te
gaan liggen of het gebied te masseren.
Ook gezichtsbehandelingen bij de
schoonheidsspecialiste raden wij op
de dag van de botox behandeling af.

STAP 3: DE NA-CONTROLE
Ongeveer 2 weken na de behandeling
nodigen wij u uit voor een nacontrole
om de effectiviteit en het resultaat
samen te bekijken. Vaak heeft de huid
nog langer de tijd nodig om te herstellen
waardoor lijntjes bij de nacontrole vaak
nog niet zijn weg getrokken. Indien er
2 maanden na de Botox behandeling
nog zichtbare rimpels zijn, kunnen
deze verder verzacht worden met een
hyaluronzuurfiller.
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WAT Z I J N I N J E C TA B L E S E N
WAT I S H E T V E R S C H I L T U S S E N
BOTOX EN FILLERS?
Injectables is een verzamelnaam voor producten die door een naald
worden geïnjecteerd. Een filler is niet hetzelfde als Botox en heeft een
totaal verschillend werkingsmechanisme. Botox ontspant de spieren in
het gelaat die rimpels veroorzaken. Een filler is een ‘ vuller’. Een filler
vult rimpels maar wordt ook ingezet om volume aan te brengen of te
herstellen in bijvoorbeeld de lippen, wangen en jukbeenderen.
Wanneer zie ik resultaat
van een behandeling?
Na de behandeling met fillers ziet u
direct resultaat maar kan de huid nog
wat rood en gezwollen zijn. Gemiddeld
is na 2 weken de huid volledig tot rust
gekomen en heeft de filler tijd gehad
om mooi in het omliggende weefsel te
integreren.
Botox heeft gemiddeld 5 dagen de tijd
nodig om in te werken en 2 weken na

de behandeling is het effect maximaal.
Vanaf dat moment kunnen hoofdpijnklachten verminderen, zal het zweten
afnemen en begint de huid zich te
herstellen waardoor lijntjes vervagen
of weg trekken.
Ongeacht welke behandeling u heeft
ondergaan, na twee weken evalueren
we samen het resultaat op de controle
afspraak.

f a q ’s
WAT I S P R O F H I LO E N B E N I K
GESCHIKT VOOR BEHANDELING?
Profhilo is een natuurlijke anti-aging behandeling met ultra puur
hyaluronzuur. De werking van Profhilo is te danken aan het feit dat
de aanmaak van collageen, elastine en zelfs vetweefsel gestimuleerd
wordt. De huid wordt weer stevig en elastisch, is goed gehydrateerd
en straalt!
Een Profhilo-behandeling is in principe
geschikt voor iedereen vanaf ongeveer
30 jaar. Het werkt uitstekend om de
huid steviger te maken en elasticiteit
te behouden dan wel terug te krijgen.
Omdat Profhilo het eigen systeem
activeert is het van belang dat er goed

gekeken wordt naar de kwaliteit van de
huid en te bespreken of u geschikt bent
voor een behandeling De behandeling
kan ook goed gecombineerd worden
met een filler- of Botox-behandeling
of als aanvulling op een andere
behandeling

H O E L A N G I S H E T R E S U LTA AT
VA N P R O F H I LO Z I C H T BA A R ?
Hoe lang het resultaat van een Profhilo-behandeling zichtbaar is,
is grotendeels afhankelijk van de conditie van de huid. Wij adviseren
om één á twee keer per jaar een losse behandeling te ondergaan om
het resultaat te behouden.
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IS BOTOX EFFECTIEF BIJ EEN
BEHANDELING TEGEN MIGRAINE EN
ZIJN ER BIJWERKINGEN?
In veel gevallen in botox effectief bij de behandeling van migraine.
Een klein percentage van de patiënten heeft er onvoldoende baat bij,
maar de grootste groep bemerkt afname of het wegblijven van de
hoofdpijnklachten. Afhankelijk van hoe vaak iemand last heeft van
hoofdpijn en waar de hoofdpijn zich bevindt, wordt een speciaal
migraine protocol gevolgd waarbij de frons en het voorhoofd vrijwel
altijd worden behandeld.
De mogelijke risico’s en complicaties
die verbonden zijn aan Botoxbehandeling zijn:
- zeer kleine (speldenprik) bloedinkjes
danwel blauwe plekjes op de
injectieplaats,
- plaatselijke roodheid van de huid,
-plaatselijke zwelling van de huid,
- allergische reacties (uitermate
zeldzaam)
- lokale infecties (uitermate zeldzaam)
AlIe genoemde complicaties trekken
over het algemeen zeer snel weg of

zijn goed behandelbaar. In zeer
uitzonderlijke gevallen kan de botox
ook in een aangrenzende spier terecht
komen waar spierontspanning niet
gewenst is. Dit effect is tijdelijk en
verdwijnt bijna altijd in de loop van
enkele weken. De kans op bovenstaande
risico’s en complicaties zijn erg klein,
aangezien onze artsen veel ervaring
hebben met de Botox-behandelingen
en altijd zeer voorzichtig en hygienisch
behandelen.

