
Nabehandeling Fillers

 

Deze brochure heeft niet de intentie noch de 
consultatie, noch het onderzoek, noch de 
indicatiestelling, noch de opvolging en het 
persoonlijk contact met u te vermijden. Dit is een 
niet limitatieve opsomming enkel bedoeld als 
leidraad voor de nabehandeling

____________________________________________

OLV Campus Aalst 

Moorselbaan 164 - Aalst  

OLV Campus Asse 

Bloklaan 5 - Asse 

OLV Campus Ninove 

Biezenstraat 2 - Ninove 

Privé praktijk Aalst 

Capucienenlaan 49 - Aalst 

+32(0)53 71 02 22 



Onmiddellijk na de behandeling 

1. Niet wrijven of masseren  op de behandelde 
gebieden de eerste 48 uren na de behandeling. 

2. Na de behandeling mag u de behandelde 
zones koelen met gel pack om zwelling te 
voorkomen. 

3. Gebruik de eerste 12 uur na de behandeling 
geen make-up. 

4. Vermijd extreme gezichtsuitdrukkingen en 
alcoholconsumptie de eerste dagen na de 
behandeling. 

5. Het resultaat van de behandeling is direct 
zichtbaar.  

Vervolgbehandeling 

1. Het resultaat blijft ongeveer 6 tot 12 
maanden aanhouden, afhankelijk van de 
gebruikte filler, de hoeveelheid en de plaats van 
inspuiten.  

2. Bij elke nabehandeling is er een evaluatie om 
te kijken welke zones er best met welk 
vulmiddel in welke hoeveelheid aangepakt 
worden. Het kan best zijn dat niet altijd elke 
vooraf behandelde zone opnieuw behandeld 
moet worden. Dit gebeurt uiteraard in overleg 
met u. 

3. De gemiddelde duur van zichtbaar effect ter 
hoogte van de lippen is meestal iets lager, als 
gevolg van de hoge bloeddoorstroming op deze 
plaats en de groene beweeglijkheid van de 
lippen zelf. Eén tot 3 weken na de eerste 
behandeling kan een touch-up behandeling 
nodig zijn om het resultaat bij te werken en te 
verfijnen. Dit is niet altijd noodzakelijk maar 
soms wordt hiermee een optimaler resultaat 
verkregen wat de duur van het resultaat ten 
goede komt. 

4. Bij vragen mag u ons uiteraard altijd 
contacteren.

De dagen nadien 

1. Vermijd extreme blootstelling aan zonlicht, 
UV-licht (zonnebank), vriestemperaturen en 
sauna gedurende 2 weken na de behandeling. 

2. Er kan een beperkte zwelling of blauwe plek 
optreden op de plaatsen waar er geprikt is 
geweest. Deze zullen vanzelf na een aantal 
dagen verdwijnen. Na de behandeling kan u 
een crème gebruiken die blauwe plekken en 
zwellingen sneller doen verdwijnen. De chirurg 
geeft u hierover meer informatie tijdens de 
behandeling. 

3. Wij streven naar volledige tevredenheid van 
u bij elke behandeling. Als u vragen heeft over 
uw behandeling kan u altijd contact opnemen 
met de praktijk OLV op het nummer 053 72 43 
76 of voor de praktijk Capucienenlaan op het 
nummer 053 710 222. 

4. Bij een eerste behandeling kan het zijn dat er 
een vervolgafspraak wordt gemaakt om het 
resultaat met u te bespreken. Dit is meestal 1 
tot 3 weken na de behandeling. 

5. Het resultaat is NIET permanent. Afhankelijk 
van de gebruikte filler, de hoeveelheid en de 
plaats van inspuiten kan deze een zichtbaar 
effect hebben van 6 tot 12 maanden. Als u 
vervolgbehandelingen maakt met de frequentie 
aanbevolen door de plastisch chirurg, zal de 
werking van elke behandeling langer duren. 


