
 

Aftercare fillers 

 

Onmiddellijk na uw behandeling kan er een lichte roodheid, zwelling, gevoeligheid en een jeukend gevoel 

optreden in het behandelde gebied. Dit is een normaal gevolg van de injectie. Het ongemak is tijdelijk en 

verdwijnt over het algemeen binnen een dag of twee. Mocht de overlast aanhouden of treden er andere 

reacties op, neem dan contact op met onze kliniek. 

De aanvankelijke zwelling na behandelingen kan langer dan twee dagen aanhouden. Sommige patiënten 

ervaren gedurende ongeveer een week zwelling en het geïnjecteerde gebied kan er gedurende deze tijd wat 

ongelijkmatig uitzien. Dit betekent dat het resultaat direct na de behandeling niet gezien moet worden als het 

eindresultaat. Het kan 2-4 weken duren voordat het effectief genezen is en je het uiteindelijke resultaat kan 

bewonderen. 

Na 2-4 weken kunnen we de noodzaak van aanvullende behandeling opnieuw evalueren. Hiervoor kan je een 

consult na behandeling inboeken via onze website. Gelieve steeds dezelfde arts te kiezen die je behandeling 

heeft uitgevoerd.  

Na een behandeling met fillers kan de plaats van injectie “hobbelig” aanvoelen. Dit is normaal. Dit verdwijnt na 

weefselintegratie (2-4 weken). 

Raak het behandelde gebied gedurende 2-4 uur na de injectie niet aan. Daarna kan lichte make-up worden 

aangebracht en kan het gebied voorzichtig worden gewassen met water en zeep. 

Stel het behandelde gebied niet bloot aan intense hitte (d.w.z. sauna, hammam, zonnebaden of zonnebank) 

totdat de aanvankelijke zwelling en roodheid zijn verdwenen. Meestal 48u. 

Als u aspirine of soortgelijke medicijnen gebruikt, houd er dan rekening mee dat deze de blauwe plekken en 

bloedingen op de injectieplaats kunnen verergeren 

Vermijd alcohol en intensieve lichaamsbeweging gedurende 24 uur na de injectie en zorg ervoor dat u veel 

water drinkt om gehydrateerd te blijven. 

De eerste dagen na de injectie mag u een ijskompres gedurende 10 minuten per uur voorzichtig op het 

behandelde gebied aanbrengen. Licht aanbrengen, niet te veel druk uitoefenen. Indien u niet beschikt over een 

geschikt aftercare filler icepack raden we aan de icepack die je gebruikt te omhullen met een doekje. 

Ten slotte lossen fillers geleidelijk op. De correctie duurt niet eeuwig. Veel mensen kiezen ervoor om binnen 6-

12 maanden na de oorspronkelijke behandeling opnieuw behandeld te worden. 

Als u Arnica gebruikt, ga dan nog twee dagen door en breng elke 4 uur Arnica-crème aan. 

 

Aarzel niet om onze kliniek te bellen met eventuele aanvullende vragen. 

Tot binnenkort!  
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