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INFORMED CONSENT 

 

Algemene informatie 

Fillers en/of Botuline Toxine Type A 

Botuline Toxine Type A (BTX)  zorgt voor spierontspanning waardoor rimpels verminderen of helemaal 

verdwijnen.  

Een filler is een product op basis van hyaluronzuur die rimpels en/of verloren volume terug kan herstellen. Het 

is een tijdelijk middel dat na enige tijd volledig door het lichaam wordt afgebroken.  

Een behandeling met een Botuline Toxine Type A of een resorbeerbare filler heeft een tijdelijk effect. U dient 

deze behandeling aldus te herhalen na een bepaalde tijd.  

 

Consultgesprek 

Het consultgesprek is bedoeld om vele aspecten van een eventuele behandeling te bespreken. De arts zal 

onder andere vragen naar de medische geschiedenis, eerdere ervaring met cosmetische behandelingen, de 

wensen en verwachtingen. Alle vragen over het middel, alternatieven en voor- en nadelen kunnen worden 

gesteld. Hieronder is ook meer informatie te vinden over de hierboven genoemde onderwerpen. 

 

Middelen 

Tijdens het consult zal er een middel gekozen worden voor de behandeling. Alternatieve behandelingen zijn 

besproken tijdens het consult. 

Contra-indicaties 

 

Contra-indicaties 

De behandeling kan niet worden uitgevoerd als er sprake is van een van de volgende situaties: 

Als er permanente fillers in het behandelgebied aanwezig zijn. 

Als er sprake is van onrealistische verwachtingen. 

Als de patiënt jonger dan 18 jaar is. 

Als de patiënt zwanger is. 

 

Risico’s en bijwerkingen 

Indien er tijdens de behandeling gebruik gemaakt wordt van een spierontspanner of een filler. 

De gebruikelijke bijverschijnselen kunnen zijn, maar zijn niet gelimiteerd tot: 

Plaatselijke zwelling van de huid. 

Blauwe plek op de plaats van de injecties. 

Roodheid op de injectieplaats. 
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Deze bijwerkingen verdwijnen in de meeste gevallen binnen 24 tot 48 uur of enkele dagen tot weken indien het 

een blauwe plek betreft. Bobbeltjes of onregelmatigheden kunnen optreden, maar verdwijnen over het 

algemeen vanzelf. Als er hiervan na twee weken nog sprake is, kan er contact opgenomen worden met de 

praktijk om dit te verhelpen.   

Een inspuiting van hyaluronzuur in een bloedvat is een ernstige complicatie, waarbij blijvende 

weefselbeschadiging met verlittekening of verlies van bepaalde functies kan optreden. Dit komt extreem 

zeldzaam voor.  

Een allergie voor hyaluronzuur is uiterst zeldzaam maar wel mogelijk, we kunnen dan meteen de filler oplossen 

met hyaluronidase.  

 

Resultaat 

 

Indien er tijdens de behandeling gebruik wordt gemaakt van een botulinetoxine:    

Het resultaat is niet direct zichtbaar. Het kan tot twee weken duren voor het effect zichtbaar is. Indien na twee 

weken nog geen effect heeft opgetreden, dient er contact te worden opgenomen met de kliniek voor het 

maken van een controleafspraak.  

Het effect zal minimaal 3 maanden aanhouden, maar kan soms oplopen tot 6 maanden. Dit laatste effect 

treedt op na meerdere behandelingen. Er is dus een nieuwe behandeling nodig om het resultaat te behouden.  

Na de hierboven genoemde periode is het raadzaam om terug te komen voor een controle. De arts kijkt dan 

samen met u of er al een nieuwe behandeling nodig is om het resultaat te behouden. 

 

Een fillerbehandeling is gemiddeld zichtbaar tussen de 6 en 18 maanden. Dit is afhankelijk van meerdere 

factoren: gekozen filler (iedere zone vereist een bepaalde soort filler), een stevige filler zal aldus langer 

resultaat vertonen als een zachtere filler die bijvoorbeeld gebruikt zal worden om een zeer natuurlijk resultaat 

voor lippen te bekomen. De arts zal steeds uitleg geven over hoelang je resultaat mag verwachten van de 

uitgevoerde behandeling(en).  

 

Advies en nazorg 

Indien er tijdens de behandeling gebruik gemaakt wordt van een botulinetoxine of filler:    

Wij raden af: 

Om de eerste 4 tot 6 uur na de behandeling make-up of crèmes te gebruiken.  

Om de eerste 24 uur te sporten, een sauna of zonnebank te bezoeken of behandelingen te ondergaan waar 

sprake is van infrarood.     

Foto’s 

Het is gebruikelijk om voor aanvang van de behandeling foto’s te nemen. Het effect van de behandeling is 

hierdoor goed zichtbaar. Deze foto’s zijn eigendom van BEAUTY+ CLINIC, maar worden nooit gebruikt voor 

commerciële doeleinden, tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor geeft. 
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Privacy 

Deze foto’s slaan wij op in uw persoonlijk dossier. Hierin staan ook de persoonlijke gegevens, medische status 

en de behandelgeschiedenis. Alle informatie is afgeschermd in een beveiligde omgeving. Alleen bevoegde 

personeelsleden van BEAUTY+ CLINIC hebben hier toegang tot. Tevens hebben alle medewerkers een 

geheimhoudingsverklaring getekend en mogen niet met derden spreken over patiënten. 

 

De arts zal tijdens een medisch consult – voorafgaand aan iedere behandeling de nodige info verstrekken 

omtrent de gewenste behandeling. Stel zeker dan al uw vragen. Er zullen ter plaatse vragen gesteld worden 

i.v.m. uw medische geschiedenis en alles wat betrekking heeft tot de medisch esthetische behandeling die u 

wenst te laten uitvoeren.  

Kosten 

Deze ingreep wordt uitgevoerd omwille van cosmetische redenen en is niet terugbetaald door het ziekenfonds. 

De kostprijs van de behandeling wordt mede beïnvloed door de aard van de indicatie. Deze prijs wordt op 

voorhand overeengekomen tussen arts en patiënt en zal achteraf nooit worden terugbetaald om welke reden 

dan ook. De prijs is incl. 21% BTW. Er worden na het uitvoeren van de behandeling geen kortingen toegekend 

of onderhandelingen over het te betalen bedrag toegestaan. Men betaald steeds het bedrag meegedeeld 

alvorens de behandeling werd uitgevoerd.  

De patiënt geeft vrij zijn toestemming en kan op elk ogenblik de toestemming van de ingreep herroepen.  
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