
   
 

 

Informatiefolder 

ErasmusMC Aesthetics in DermaHaven 

Botuline toxine & fillers 

 
Voorbereiding: 

Er is geen speciale voorbereiding nodig voor een behandeling met botox of fillers. Wel willen we u 
vragen: 

• de avond van tevoren geen alcohol te gebruiken omdat daarmee de kans op blauwe plekken 
groter wordt. 

• op de dag van de behandeling makkelijk zittende kleding aan te trekken, die niet te strak zit 
en niet te warm is. 

• voor de behandeling geen of minimaal make-up op te doen. 

De behandeling zelf: 

De behandeling wordt uitgevoerd door een arts in opleiding tot dermatoloog onder directe 
supervisie van een arts/dermatoloog, die zeer ervaren is in het gebruik van botox en fillers. Deze 
arts/dermatoloog is eindverantwoordelijk voor de behandeling. 

Wij streven ernaar dat u zo min mogelijk ongemak ondervindt van de behandeling. Omdat er in de 
huid geprikt wordt, is de behandeling niet helemaal pijnloos. Sommige gebieden die erg gevoelig zijn 
(bijvoorbeeld de bovenlip) worden gewoonlijk voor de behandeling  verdoofd.  

Na de behandeling: 

Hoewel er uiterst zorgvuldig wordt gewerkt, bestaat er een kans op blauwe plekken 
(bloeduitstorting). Voorts heeft bijna iedereen last van zwelling van het behandelde gebied (tot 
enkele uren na botox; 1-2 dagen na fillers). 

Na de behandeling kunt u het gebied koelen met bijvoorbeeld coolpacks of koude compressen. 
Sommigen vinden dit prettig, maar het is niet van belang voor het resultaat. U kunt het behandelde 
gebied verder de eerste 3 dagen het beste met rust laten, dus niet wrijven of masseren. Een lichte 
aanraking kan geen kwaad.  

Voor botox geldt dat u de eerste 4 uur de spieren in het behandelde gebied extra moet gebruiken om 
de verdeling van botox in de spieren te optimaliseren. Voorts is het advies de eerste 4 uur niet plat te 
gaan liggen. Zonblootstelling dient te worden vermeden om het ontstaan van ontkleuringen van de 
huid te voorkomen. Het aanbrengen van make-up of crèmes wordt afgeraden in de eerste 24 uur 
vanwege de verhoogde kans op een infectie. Intensief sporten wordt afgeraden de eerste 4 uur (bij 
botox) of de eerste 3 dagen (bij fillers). 



   
 

Mocht u acuut hevige pijnklachten ontwikkelen in of in nabijheid van het behandelde gebied, of 
acuut klachten ontwikkelen aan een van beide ogen na de behandeling, dan verzoeken wij u contact 
op te nemen met het Erasmus MC afdeling dermatologie (010 704 0110). 

Contact: 

ErasmusMC Aesthetics / DermaHaven 

Haringvliet 72, 3011 TG  Rotterdam 

T: 010-4043417 

E: info@dermahaven.nl  

W: www.dermahaven.nl/cosmetiek  
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