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Injecties met tijdelijke fillers
Sommige rimpels kunnen goed behandeld worden door inspuitingen met rimpelvullers, ofwel ‘fillers’. Inspuitingen met tijdelijke fillers zijn, na behandelingen met
botox, de meest uitgevoerde cosmetische behandeling. Het is een bewezen veilige
behandeling voor gezichtsverjonging of verfraaiing van gelaatscontouren.

Hoe werkt de behandeling met tijdelijke fillers?
Naarmate we ouder worden neemt de kwaliteit van het in de huid gelegen collageen
af, wordt de huid dunner en neemt op bepaalde plekken in het gelaat de volume
van het onder de huid gelegen weefsel af (vetweefsel, spierweefsel, botweefsel). Dit
hoort allemaal bij het natuurlijke verouderingsproces. Het gevolg hiervan is dat de
huid slapper wordt en op bepaalde plaatsen gaat hangen en plooien veroorzaakt.
Dit type plooien en rimpels kunnen gecorrigeerd worden met fillers.
Fillers zijn een gel-vormige substantie, meestal opgebouwd uit hyaluronzuur (een
lichaamseigen stof ), dat door het lichaam zelf wordt afgebroken. Deze middelen zijn
uitermate geschikt voor het opvullen van (onder-)huids volumeverlies dat met het
ouder worden ontstaat, waardoor de nadruk op bepaalde rimpels en plooien minder
wordt. Dit geeft een frisser en jonger uiterlijk.
Met een heel fijn naaldje wordt een hoeveelheid filler-gel ingespoten. Dit kan gevoelig
zijn. In de meeste fillers is vandaag de dag een verdovend stofje verwerkt waardoor
de verdere prikjes in hetzelfde gebied een stuk minder gevoelig zijn. Het resultaat is
in principe direct zichtbaar, maar vaak duurt het een paar dagen voordat de geringe
roodheid en zwelling (indien aanwezig) als gevolg van de ingreep verdwenen zijn.
Het effect houdt gemiddeld 9 tot 15 maanden aan en verdwijnt geleidelijk.

Kunnen alle rimpels met tijdelijke fillers worden behandeld?
Nee. Alleen de rimpels die veroorzaakt worden door volumeverlies kunnen met fillers
behandeld worden. Dit worden ook wel ‘statische rimpels’ genoemd. De volgende
verschijnselen kunnen met fillers behandeld worden:
• plooien, rimpels en lijnen in het gelaat, zoals de neuslippen plooi, de marionetlijnen,
lijntjes rondom de mond;
• volumeverlies ter plaatse van het traangootje en de ‘wallen’, aan de jukbeenderen,
bij de slapen;
• contourverbetering van de lippen, de kaken en de kin.
Andere mogelijke redenen om tijdelijke fillers te injecteren zijn ‘verzonken’ littekens,
correctie van de neuscontour en het opvullen van ‘volumeverlies’ in het gelaat als
gevolg van verminderd vetweefsel (kan verschillende medische oorzaken hebben).

Hoe lang duurt een behandeling met tijdelijke fillers?
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?
Fillers worden met een heel dun naaldje ingespoten. Dit kan 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, een actieve infectie van de huid heeft
(koortslip, krentenbaard) of kampt met een kaakontsteking of -abces dan behandelen
wij u niet. Bij bepaalde type auto-immuunziektes kan het zijn dat de arts er eveneens
voor kiest u niet te behandelen.

Nazorg en leefregels:
Wij raden af de eerste 12 uur na de behandeling make-up te gebruiken. Ook
blootstelling aan (sterke) zon, zonnebankgebruik, een bezoek aan sauna en/of
stoombaden raden wij de eerste paar dagen af (totdat de roodheid en zwelling van
de behandeling verdwenen zijn en het behandelde gebied tot rust gekomen is).

Bijwerkingen en complicaties
Behandeling met tijdelijke fillers wordt wereldwijd als een veilige cosmetische
behandeling beschouwd, doch complicaties of bijwerkingen zijn nooit volledig
uit te sluiten. Voorbijgaande bijwerkingen kunnen bestaan uit roodheid, zwelling
of een bloeduitstorting. Daarnaast kan het weleens gebeuren dat er iets teveel,
iets te weinig, te oppervlakkig of te diep geïnjecteerd is, maar dit soort klachten
kunnen tijdens de controle afspraak opgelost worden. Zeldzamere bijwerkingen zijn
bijvoorbeeld een voelbaar knobbeltje, een ontsteking of een infectie op de plaats
van de filler. Dit soort bijwerkingen kunnen, indien nodig, behandeld worden met
ontstekingsremmers of antibiotica. Bijwerkingen van tijdelijke fillers zijn in de regel
goed op te lossen.
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