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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
Door het bewegen van onze mimische spieren
onderhuids in het gelaat trekken we rimpeltjes
in de huid van het gelaat.
Als deze enkel bij spieractiviteit te zien zijn
spreken we over dynamische rimpels. Rimpels
die ook te zien zijn bij een gelaat “in rust” zijn
statische rimpels. Deze rimpels zijn meestal
groter en dieper en langer bestaand dan de
dynamische rimpels en vragen dus mogelijk een
iets intensievere behandeling.
Door de activiteit in de onderhuidse mimische
spieren te blokkeren met botulinum toxine, kan
de spier ook geen rimpel meer veroorzaken in
de huid waardoor deze zich ontspant. Daardoor
ontstaan er geen dynamische rimpels meer, die
later persisterend kunnen worden als statische
rimpels.
Botulinum toxine is een volstrekt veilig product
als er deskundig wordt mee omgesprongen.

Vooraf
Op de consultatie zal samen met u gekeken
worden of u in aanmerking komt voor deze
behandeling.
Er wordt gevraagd naar uw medisch verleden,
medicatie gebruik (bloedverdunners in het
bijzonder), allergie alsook naar problemen met
hoge bloeddruk en stollingsstoornissen.
Vervolgens gaan we over tot het analyseren van
de rimpels in uw gelaat. Botulinum toxine werkt
het meest efficiënt op de denkrimpels tussen
de wenkbrauwen, de fronsrimpels van het
voorhoofd en de kraaienpootjes aan de zijkant
van de ogen. Afhankelijk van de activiteit in
deze spieren en de hoeveelheid gebruikt
product zal de activiteit van deze spieren
stoppen. Hierdoor ontspant de huid zich en
vervagen rimpels. De spiertjes vinden echter
een uitweg om deze blokkage teniet te doen,
waardoor u na een paar maanden weer zal
kunnen bewegen, met rimpelvorming tot
gevolg.

De normale werkingsduur van botulinum toxine
bedraagt 3 tot 4 maand, afhankelijk van de
activiteit in deze spieren. Als u bijvoorbeeld
zeer expressief bent, zet u deze spieren
hard aan het werk en kan het product sneller
uitgewerkt zijn. Dit kan opgelost worden door
bij een volgende behandeling de dosis op te
drijven. U zal merken -wanneer u niet de
gelegenheid laat aan de spier om te
recupereren- dat het interval tussen twee
behandelingen groter zal worden.

De behandeling
De behandeling gebeurt tijdens een consultatie.
De chirurg bespreekt met u welke rimpels
storend zijn en kan de prikplaatsen aanduiden
met een markeerpotlood.
Afhankelijk van uw wens kunnen rimpels
“zacht” behandeld worden, waarbij u toch nog
een zekere expressie in uw gelaat behoudt. Er
kunnen foto’s genomen worden om de rimpels
in de toekomst op te volgen.
Vervolgens wordt uw gelaat ontsmet. De
chirurg bereidt het product uit de flacon en
trekt dit op in een spuit met een zeer fijne
naald. Vervolgens krijgt u een prikje 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
De werking van het product laat zich na een 4tal dagen merken. U zal zien dat het moeilijker
wordt om bepaalde spierbewegingen uit te
voeren. Dit effect neemt toe tot drie weken na
de injectie en houdt een 3-tal maand aan.
Daarom is het belangrijk om de tweede
behandeling in het begin niet langer dan drie
tot vier maanden uit te stellen, zoniet zal de
rimpel onverbiddelijk opnieuw verschijnen.

Verwikkelingen
Als er een goede indicatie is en de richtlijnen
goed worden opgevolgd is de kans op
verwikkelingen beperkt.
Heel zelden leidt het prikken tot de vorming van
een discrete “blauwe plek” , welke geen invloed
heeft op de werking en makkelijk kan
weggewerkt worden met camouflage
producten indien gewenst.
Door de precieze injectie met wel gekende
dosissen van het product hoeft u niet bang te
zijn voor algemene bijwerkingen. Het kan
voorkomen dat een spier minder of meer dan
verwacht reageert op het botulinum toxine. In
dit geval zal bij volgende behandelingen kleine
wijzigingen in de dosis aangebracht worden.
De behandeling wordt afgeraden bij patiënten
gekend met de aandoening myasthenia gravis.
Bij vragen of opmerkingen staan we ter
beschikking voor u tijdens onze spreekuren.

