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Plastische Chirurgie 

 
Injectables 
 

Informatie over Botox en fillers 
 

Inleiding 
 
Iedereen weet dat regelmatige lichaamsbeweging en evenwichtige voeding twee 
belangrijke factoren zijn om gezond, fit en aantrekkelijk te blijven. Maar de tijd 
verstrijkt, of we dat nu willen of niet. We worden allemaal ouder en dat zie je aan ons 
gezicht. Ouder worden gaat gepaard met het verschijnen van rimpels: de huid wordt 
minder elastisch en flexibel. 
 
Gracieus ouder worden en een natuurlijke uitstraling behouden  
Hier geven we u meer informatie over de behandelingen (zonder een operatie) die wij 
bieden om rimpels minder zichtbaar te maken. 
 

Injectables 
 
Waarom injectables? 
Het effect van ouder worden op het uiterlijk kan invloed hebben op de manier waarop 
iemand zichzelf ziet en hoe iemand met hen omgaat. Naarmate we ouder worden 
kijken we soms kritischer naar onszelf in de spiegel en maken we een vergelijking 
met vroeger. Een jong gezicht heeft een duidelijke vorm en strakke contouren. Maar 
met het verstrijken van de tijd verliest onze huid vocht en elasticiteit. Er tekenen zich 
rimpels en lijntjes af en er is sprake van volumeverlies. 
 

Er kan dus sprake zijn van rimpels of lijntjes maar ook van volumeverlies. Om deze 
effecten van ouder worden te behandelen zijn er behandelingen mogelijk met 
zogenaamde ‘injectables’. Welke behandeling voor u het beste resultaat kan geven 
naar verwachting kan uw arts kan met u bespreken.  
 

Verschillende behandelingen 
 
We onderscheiden in grote lijnen de volgende twee soorten injectables: 
1. Botuline Toxine, beter bekend als Botox® 
2. Fillers  
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1. Botox® 
Botuline Toxine is een eiwit dat wordt geïnjecteerd in de aangezichtsspieren. Het 
middel ontspant de behandelde spier, waardoor de huid automatisch gladder wordt. 
De arts spuit met hele dunne naaldjes de spieren in die de rimpels veroorzaken.  
 
Duur van de behandeling 
De behandeling duurt ongeveer een kwartier. 
 

Na 5-10 dagen is het effect optimaal zichtbaar. 
 
2. Fillers 

 Een filler kan op basis van hyaluronzuur zijn. Hiervoor gebruiken wij de Belotero® 
Filler. Deze filler vult het volume van de huid aan en verzacht de rimpels of laat ze 
verdwijnen. Afhankelijk van uw wensen en de diepte van de rimpels zal de arts in 
overleg met u kiezen voor Belotero® Intense, Volume, Balance of een combinatie 
daarvan. 

 Een filler kan ook op basis van calcium-microsferen en gel zijn. Deze fillers 
stimuleren de collageenaanmaak van de huid. Wij gebruiken Radiesse®. Door het 
stimuleren van de aanmaak van eigen collageen krijgt de huid zijn jeugdigheid en 
elasticiteit terug. Radiesse® wordt gebruikt voor diepere rimpels, voor liften en 
voor contourcorrectie.  
Deze filler zorgt met name voor meer volume en een liftend effect. Ook deze filler 
zal met hele dunne naaldjes in het te behandelen gebied worden gespoten. De 
behandeling duurt ongeveer een kwartier.  
 

Het effect  van fillers is meteen zichtbaar. 
 

Verwachting 
 

Het resultaat van de behandelingen is altijd tijdelijk. Wij volgen hierin de richtlijnen 
van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Het resultaat zal dus altijd 
na verloop van tijd verdwijnen en kan dan herhaald worden. 
 

Hoe lang houdt de werking aan? 
1. Botox®  tot 4 maanden 
2. fillers: 
 Belotero ® 9-18 maanden 
 Radiesse ®  minstens een jaar 
 

Bijwerkingen, risico’s en complicaties 
 

Na de behandeling met injectables kunt u wat lichte bijwerkingen ervaren: 

 Lichte zwelling 

 Roodheid 

 Pijn en gevoeligheid van de plaats van injectie 

 Jeuk 

 Blauwe plek 
 

Deze klachten verdwijnen doorgaans na enkele dagen. 
 

Vergoeding 
 

De kosten voor injectables worden niet door de ziektekostenverzekeraars vergoed 
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Prijzen 
Kijk voor de meest actuele prijzen op de website: 
www.viecurimooi.nl 
 

Afspraak maken 
 

U kunt voor een behandeling een afspraak maken bij VieCuri MOOI op de polikliniek. 
Uw arts kan u desgewenst na de uitleg meteen behandelen.  
 
Tot slot 
Deze folder bevat algemene informatie. Voor u persoonlijk kan de situatie net iets 
anders zijn. Aan deze voorlichting kunt u dan ook geen rechten ontlenen. Esthetische 
en plastische chirurgie is geen exacte wetenschap. Ondanks de zorgvuldigheid 
waarmee plastisch chirurgen werken kan er nooit garantie gegeven worden op 
resultaten. 
 

Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het 
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

Locatie Venlo 
Polikliniek Plastische Chirurgie 
routenummer 76 
 (077) 320 68 65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 
Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 
Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 
internet: www.viecuri.nl 
Bekijk uw medisch gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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