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Botuline toxine en flushing 

 
Botuline toxine ook wel botox genoemd kan gebruikt worden voor het behandelen van (overmatig) 

blozen. Signalen vanuit de zenuwen naar de bloedvaten zorgen ervoor dat de bloedvaten open gaan 

staan, waardoor er meer bloed door de huid stroomt en klachten van blozen, ook wel ‘flushing’ 

genoemd, kunnen optreden. Door de behandeling met botox worden de signalen vanuit de zenuwen 

naar de bloedvaten geblokkeerd, waardoor deze klachten veelal zullen verminderen. 

 

De behandeling van flushing met botox bestaat uit meerdere kleine oppervlakkige injecties in het 

gebied waar de klachten doorgaans optreden. Over het algemeen is de behandeling goed te verdragen 

en zal binnen 2 weken het effect merkbaar zijn. Het effect verschilt per persoon, maar vaak wordt er 

een duidelijke verbetering bemerkt van de klachten van blozen. Het komt echter ook voor dat een 

eerste behandeling onvoldoende resultaat geeft en een tweede behandeling nodig is. 

 

Een behandeling met botox geeft een tijdelijke verbetering, die meestal 3-4 maanden aanhoudt.  

 

Hoewel er uiterst zorgvuldig wordt gewerkt, bestaat er een kans op blauwe plekken 

(bloeduitstorting) en tijdelijke zwelling van het behandelde gebied. In zeldzame gevallen kan de 

botox zich verspreiden naar een ondergelegen spier, waardoor u tijdelijk een veranderde beweging 

van de mond kunt waarnemen.  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.  

Het advies is om 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. 

Tijdens een intakegesprek krijgt u uitgebreid uitleg over de behandeling en eventuele nazorg. Voor het 

inplannen van deze afspraak kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.  

 

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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