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Injecties met botuline toxine
Sommige rimpels kunnen goed behandeld worden door inspuitingen met
botuline toxine, beter bekend onder de merknaam Botox. Inspuitingen met
botulinetoxine is de meest uitgevoerde cosmetische behandeling ter wereld!
Het is een uiterst veilige methode om er jong en relaxed uit te zien.

Hoe werkt de behandeling met botox?
Botox wordt gebruikt bij rimpels die ontstaan door spiersamentrekkingen, zoals
bij lachen, fronsen en verbaasd kijken. Het vermindert tijdelijk de werking van de
spieren die ingespoten worden, waardoor de bijhorende rimpels niet of nauwelijks
gevormd kunnen worden.
Met een uiterst fijn naaldje wordt een kleine hoeveelheid vloeistof ingespoten.
Dit kan gevoelig zijn. Het resultaat ziet u pas na een paar dagen tot 1 week en is
afhankelijk van uw gevoeligheid en de hoeveelheid vloeistof die is ingespoten. Indien
u het effect onvoldoende vindt, spuiten we gratis nog wat bij (binnen 2 weken). Het
effect blijft 3 tot 4 maanden bestaan en na een aantal behandelingen kan het effect
zelfs langer aanhouden. Het effect van botox verdwijnt geleidelijk.

Kunnen alle rimpels met botox worden behandeld?
Nee. Alleen de rimpels die door spiersamentrekkingen veroorzaakt worden kunnen
met botox behandeld worden. Dit worden ook wel ‘dynamische rimpels’ genoemd.
De behandelingen gebeuren per ‘zone’. Voorbeelden van zones die behandeld
kunnen worden zijn:
• fronsrimpels;
• voorhoofdrimpels;
• kraaienpootjes;
• wenkbrauwlift;
• omlaag staande mondhoeken.
Andere mogelijke redenen om botox te injecteren zijn migraine klachten,
tandenknarsen en overmatig zweten van bijvoorbeeld de oksels.

Hoe lang duurt een behandeling met botox?
Voorafgaand aan de behandeling vindt een intakegesprek plaats waarin uw wensen
en verwachtingen besproken worden, alsmede de mogelijke behandelresultaten.
De behandeling neemt over het algemeen niet meer dan 20 minuten in beslag.

Is de behandeling pijnlijk?
Botox wordt met een heel dun naaldje ingespoten. Tijdens de behandeling kan
met name het inspuiten van de vloeistof een prikkend of brandend gevoel geven.
Vooraf verdoven is in de regel niet nodig.

Moet ik voor de behandeling speciale voorzorgsmaatregelen treffen?
Nee, dat is niet nodig.
Indien u zwanger bent, borstvoeding geeft, lijdt aan een spierziekte of aan een
neurologische ziekte met spierzwakte, behandelen we u niet.

Nazorg en leefregels
U kan paracetamol innemen bij hoofd- of spierpijn. Wij raden af de eerste 24 uur na
de behandeling te sporten zodat de kans op verspreiding van de vloeistof uiterst
klein blijft.

Bijwerkingen en complicaties
Behandeling met botox is wereldwijd de meest veilige cosmetische behandeling die
er is, doch complicaties of bijwerkingen zijn nooit volledig uit te sluiten.
Botulinetoxine kan langdurig gebruikt worden zonder dat het invloed heeft op uw
algemene gezondheid. Het is een product dat door het lichaam wordt afgebroken.
De bijwerkingen zijn gelukkig steeds van tijdelijke aard.
• U kunt na de injecties een blauwe plek krijgen en een beurs, wat pijnlijk gevoel in
de behandelde spier ervaren. Na een paar dagen is dit verdwenen.
• Soms sijpelt het product naar een spier die we niet willen behandelen; het
volgende kan dan tijdelijk (2-3 weken) gebeuren (afhankelijk van het behandeld
gebied):
·· neerhangend ooglid, mondhoek, wenkbrauw;
·· wallen aan de onderoogleden;
·· mond moeilijk te tuiten (zoals bij fluiten).
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