Nazorg fillers
De eerste dagen na de behandeling kan de huid iets gezwollen zijn. Vermijd
blootstelling aan de zon of zonnebank gedurende een week.

Intakegesprek
Bespreek tijdens het intakegesprek gerust wat uw wensen en verwachtingen
zijn. De keuze voor fillers of botox zijn o.a. afhankelijk van uw klachten en
wensen. U ontvangt van ons tips ter voorbereiding van de behandeling en
informatie over de nazorg.
Een prijsindicatie van het gegeven advies krijgt u toegestuurd.

Uw behandelaar
Drs. T.X. de Jong is tandarts, gespecialiseerd
in implantologie en dentaal-cosmetische
behandelingen (injectables).
Voor deze specialisaties is de heer De Jong
gecertificeerd bij het NVOI en NVDFE.

Vragen
Neem bij vragen gerust contact met ons op.
Telefoon:
033 - 461 33 34
Maandag t/m donderdag: 08.00 -17.30 uur en van 18.30 - 21.00 uur
Vrijdag:
08.00 -15.00 uur
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Injectables

Naarmate wij ouder worden verliest de huid zijn elasticiteit, stevigheid en
volume. Contouren veranderen en er verschijnen rimpels. Er zijn veel manieren
om huidveroudering te vertragen of tegen te gaan, zoals het gebruik van antirimpelcrèmes en voedingssupplementen.
Ook kunt u kiezen voor injectables. In deze brochure leest u wat injectables (botox
en fillers) zijn, de behandeling inhoudt en wat deze voor u kunnen betekenen.
U kunt bij ons terecht voor:
• migraine, spanningshoofdpijn
• frons- of voorhoofdrimpels en/of kraaienpootjes
• lijntjes rond de neus en kin
• plooivorming in de mondhoeken
• ragaden (smettende mondhoeken)
Indicaties voor injectables kunnen ook tandheelkundig gerelateerd zijn.
Hierbij moet u denken aan:
• kaakklachten door knars- en klemgedrag
• een hoge lachlijn (‘gummy smile’)

een uur verdwijnt. Heel soms ontstaat er een blauw plekje, dit verdwijnt binnen
3 tot 5 dagen.

Wanneer is het effect van botox zicht- en/of merkbaar?

U kunt tijdens een controle consult samen met uw arts beoordelen of het gewenste
resultaat behaald is en of het nodig is een aanvullende behandeling uit te voeren.
Gedurende de werkzame periode zal uw huid steeds minder rimpels vertonen.
Voorbeelden van een botoxbehandeling

		

Voorhoofd

Fronsrimpels

Bij T.X. de Jong Kliniek maken wij gebruik van Azzalure®. De werkzame stof is Botuline
Toxine (botox). In de geneeskunde wordt het al sinds 1973 bij neurologische
aandoeningen gebruikt. Botox blokkeert de prikkeloverdracht van zenuw naar
spier, zodat deze tijdelijk minder krachtig wordt. Na enkele maanden herstelt de
spieractiviteit.

Wat is een zone?
De te behandelen gebieden noemen we zones. Onder één zone wordt o.a.
verstaan:
• de nek
• de slapen
• de kauwspieren
• de bovenlip
• de frons tussen de wenkbrauwen
• het voorhoofd
• kraaienpootjes (rond twee ogen geldt als één zone)

De behandeling
Azzalure® (botox) wordt in de spier geïnjecteerd. De meeste mensen ervaren dit niet
als gevoelig. Na de behandeling kan de huid wat rood zijn, wat doorgaans binnen

Een filler is een werkzame vloeistof die
onder de rimpel wordt gespoten om
kleine en grote rimpels te verminderen
of zelfs te laten verdwijnen. Er kan vooraf
gebruik gemaakt worden van een
verdovende crème.

De botox begint enkele dagen na de behandeling te werken en dan neemt de
spieractiviteit af. Na ongeveer 2 weken is het effect op de spier maximaal. Dit is het
moment om het resultaat van de behandeling qua spierfunctie te beoordelen.

Wat is Botox?

In de medische cosmetiek wordt botox in bepaalde zones geïnjecteerd om de
spieractiviteit in het gezicht te verminderen. Het gevolg hiervan is dat spieren tot
rust komen, eventuele klachten afnemen, de huid niet meer plooit en bestaande
rimpels vervagen. De rimpeldiepte vermindert doorgaans met 90 tot 95 %.
Bovendien wordt de vorming van nieuwe rimpels gereduceerd.

Wat zijn fillers?

Bij T.X. de Jong Kliniek maken we gebruik van Restylane®, een rimpelopvuller op
basis van hyaluronzuur. Hyaluronzuur komt van nature in het lichaam voor. Hier is
het verantwoordelijk voor het vasthouden van vocht. Het geeft daarmee de huid
zijn spankracht. Deze natuurlijke voorraad hyaluronzuur neemt echter met de jaren
af. Een behandeling met Restylane® herstelt het hyaluronzuur- en vochtgehalte
van de huid. Bovendien worden de omliggende cellen gestimuleerd om
collageen aan te maken, wat voor stevigheid van de huid zorgt.
Het uiteindelijke resultaat van de behandeling is mede afhankelijk van de
algehele gezondheid, leeftijd, kwaliteit en verzorging van de huid, de locatie van
de rimpels en of u wel of niet rookt.

Wanneer kunnen fillers nodig zijn?
Kraaienpoostjes

Hoelang blijft het effect van botox zichtbaar?
De werking duurt gemiddeld 6 maanden. Vaak is het zo dat het effect na
meerdere behandelingen langer aanhoudt. Om het gewenste resultaat te
behouden, hebben de meeste mensen om de 6 tot 9 maanden een behandeling
nodig. Diepe rimpels kunnen in het begin om de 3 tot 4 maanden worden
behandeld.

Mogelijke indicaties om fillers toe te passen zijn:
• plooivorming in de mondhoeken
• ragaden (smettende mondhoeken)
• opvullen van neus-lippenplooi, mimiek- en/of lach-rimpels
• meer volume aan wangen of kin geven
• lipvergroting
Enkele voorbeelden van behandelingen met fillers:

Verdwijnt mijn mimiek?
Nee. Enkele jaren geleden zag je nog vaak gezichten die er duidelijk te ‘star’
uitzagen. Onze ervaring stelt ons in staat rimpels subtieler maar toch optimaal en
zonder verlies van expressie te behandelen.

Voor welke rimpels is het niet geschikt?
Azzalure® is niet geschrikt voor o.a. de neus-lippenplooi en rimpels op de wangen.
Op deze plaatsen is de spieractiviteit onmisbaar en wordt een andere behandeling
geadviseerd, bijvoorbeeld het opvullen van de rimpels met een filler.

Wat zijn de voordelen van fillers?
•
•
•
•
•

het resultaat is direct zichtbaar
het geeft een zeer natuurlijk resultaat
het resultaat van de behandeling houdt circa 6 maanden aan
naar wens kan de behandeling probleemloos worden herhaald
het vermindert de vorming van rimpels

