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Leefregels na een botulinetoxine behandeling 
Voor een optimaal resultaat van de behandeling is het belangrijk om de volgende regels 
nauwgezet te volgen: 
 Draag de komende 12 uur geen make-up. 
 Breng de komende 12 uur geen bezoek aan de sportschool of sauna. 

Resultaat 
Het resultaat wordt gemiddeld na 2 à 3 dagen zichtbaar (dit verschilt per persoon)  
met een maximaal effect op dag 30. De werking is ongeveer 3 tot 4 maanden actief. Een 
herhaalbehandeling is toegestaan vanaf 3 maanden. 

Bijwerkingen 
Bijwerkingen kunnen optreden door het geneesmiddel zelf, de injectietechniek  
of beiden. Dit gebeurt voornamelijk in de eerste week na de behandeling. Ze zijn meestal 
mild en tijdelijk van aard.  
 
Veelvoorkomende onschuldige bijwerkingen zijn: vochtophoping (oedeem), een kleine 
bloeding (als bij een speldenprik), plaatselijke roodheid, lichte zwelling of een blauwe plek 
op de plaats waar botulinetoxine is geïnjecteerd. Deze plek kan ook pijnlijk aanvoelen of 
gevoelig zijn. Soms kunnen hoofdpijn of griepachtige verschijnselen optreden. 
 
Bovenstaande verschijnselen verdwijnen in de meeste gevallen binnen één tot enkele 
dagen. Vochtophoping of een blauwe plek kunnen langer duren. 

Complicaties 
In enkele gevallen kan een aangrenzende spier ongewenst door de geïnjecteerde 
botulinetoxine worden verzwakt. Dit is meestal tijdelijk. Afhankelijk van het behandelde 
gebied kan dit hangende oogleden, wazig zicht, dubbelzien, hangende mondhoeken, of 
lippen en/of slikproblemen veroorzaken. 
 
In uitzonderlijke gevallen kan een allergische reactie (o.a. galbulten, zwellingen, 
benauwdheid) of infectie (roodheid, warmte en pusvorming op de huid) optreden. 

Contact 
Neem bij het optreden van complicaties of onverwachte bijwerkingen direct contact op met 
SkinSensible, telefoon: 06 42 02 88 49 (24/7 bereikbaar). 

Controleafspraak 
Maximaal twee weken na de behandeling zien we je graag terug voor een  
controle en een evaluatie van het behandelresultaat. We verzoeken je hiervoor een 
afspraak in te plannen met je behandelend arts.  
Mocht je tussentijds vragen hebben, zijn we natuurlijk bereikbaar.




