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Deze brochure heeft niet de intentie noch de
consultatie, noch het onderzoek, noch de
indicatiestelling, noch de opvolging en het
persoonlijk contact met u te vermijden. Dit is een
niet limitatieve opsomming enkel bedoeld als
leidraad voor de ingreep waar u interesse in
vertoont.

Het probleem
Fillers zijn producten die speciaal ontworpen
zijn om rimpels, plooien en lijnen te vervagen,
de gezichtscontour te verbeteren en volume te
creëren.
Deze producten kunnen aangewend worden ter
hoogte van voorhoofd, zorgrimpels,
kraaienpootjes, volume geven aan de wangen,
neusbrug, neus-lipplooi, marionetlijnen,
lacgrimpels en mondhoeken, lipvergroting en
volume geven aan de kin.

Vooraf
Op de consultatie zal samen met u gekeken
worden of u in aanmerking komt voor deze
behandeling.
Elk gezicht is anders. Daarom is het belangrijk
elke patiënt afzonderlijk te kaderen.
Er wordt gevraagd naar uw medisch verleden,
medicatie gebruik (bloedverdunners in het
bijzonder), allergie alsook naar problemen met
hoge bloeddruk en stollingsstoornissen.
Belangrijk om weten zijn voorafgaande
behandelingen met fillers. Sommige producten
mogen niet in combinatie met andere
injecteerbare implanten worden gebruikt (denk
aan permanent implantaat).
Vervolgens gaan we over tot het analyseren van
uw gelaat. Foto’s van de te behandelen
gebieden kunnen helpen bij het bespreken van
uw probleemzones. Deze foto’s helpen ook om
achteraf het resultaat van de behandeling
objectief te kunnen beoordelen.
Gecombineerde behandelingen met botulinum
toxine, peeling en laser zijn mogelijk mits
opstellen van een behandelplan zodat de huid
op het behandelde gebied steeds genezen is
vooraleer deze behandelingen toe te passen.
De meeste fillers gebruikt op dienst zijn
tijdelijke fillers op basis van hyaluronzuur.
Hyaluronzuur komt van nature in het lichaam
voor.

Het resultaat van de behandeling is onmiddellijk
en houdt zes tot twaalf maanden aan. Hoelang
het effect aanhoudt hangt af van een groot
aantal factoren, zoals de structuur van de huid,
de levensstijl, de leeftijd,...

Zeer uitzonderlijk is er soms een plaatselijke
ontsteking of granuloomvorming. Indien u in
het verleden of bij de eerste behandeling
dergelijke reacties vertoont, zijn
herhalingsbehandelingen uitgesloten.

De behandeling

Opvolging

De behandeling gebeurt tijdens een consultatie.
De chirurg bespreekt met u welke zones voor u
storend zijn en kan de prikplaatsen aanduiden
met een markeerpotlood.

Het is aangewezen om na een tweetal weken
het resultaat te bespreken op de consultatie.
Indien het effect voor u onvoldoende is kan
men een kleine touch-up uitvoeren. Het is zo
dat door regelmatige follow-up behandelingen
het resultaat langer aanhoudt.

Vervolgens wordt uw gelaat ontsmet en krijgt u
prikjes op de vooraf aangeduide plaatsen. Het
prikken is licht storend maar zeer aanvaardbaar.
Onmiddellijk na de inspuitingen mag u naar
huis toe. Er kan een koude compres op de
behandelde zones geplaatst worden.

Achteraf
Na de ingreep mag u de behandelde zones
koelen met gel packs om zwelling te
voorkomen.
De eerste 48 uren na behandeling vermijdt u
masseren of hevig wrijven op de behandelde
zones.
Er wordt aangeraden u niet bloot te stellen aan
UV-stralen of zonlicht gedurende enkele weken.

Verwikkelingen
Als er een goede indicatie is en de richtlijnen
goed worden opgevolgd is de kans op
verwikkelingen beperkt.
Na de behandeling doen zich soms reacties voor
die verband houden met de injecties. Tot deze
reacties behoren roodheid, zwelling, jeuk, lichte
pijn, blauwe plekken of gevoeligheid in het
behandelde gebied. Deze reacties zijn normaal
heel mild tot matig en nemen gewoonlijk
binnen een paar dagen na de behandeling
vanzelf af.

Bij vragen of opmerkingen staan we ter
beschikking voor u tijdens onze spreekuren.

