
Patiënteninformatie 
behandeling met botulinetoxine (‘botox’)
Wat is Botulinetoxine?
Botox® en Azzalure® zijn merknamen, de werkzame stof is Botulinetoxine. 
Ik gebruik Azzalure®, een kwalitatief hoogwaardige Botulinetoxine die bovendien lang werkzaam is.
In de geneeskunde wordt het al sinds 1973 gebruikt bij neurologische aandoeningen. 
Botulinetoxine blokkeert de prikkeloverdracht van zenuw naar spier, zodat deze tijdelijk minder krachtig wordt. 
Na 3 à 4 maanden herstelt de spieractiviteit volledig. 
Botulinetoxine is in de medische cosmetiek een middel dat geïnjecteerd wordt om spieractiviteit in het gezicht 
te verminderen. Het gevolg hiervan is dat de huid tot rust komt en bestaande rimpels vervagen. Bovendien 
wordt de vorming van nieuwe rimpels voorkomen.

Voor welke rimpels is het geschikt?
Botulinetoxine is met name geschikt voor de fronsrimpels, voorhoofdrimpels en kraaienpootjes. Ook lijntjes op 
de neus en kin kunnen behandeld worden met Botulinetoxine. Op deze plaatsen heeft de huid het meest te 
lijden onder het samentrekken van de spieren. 
Doordat de huid na behandeling met Botulinetoxine niet meer plooit, herstelt deze, en vervagen de rimpels. 

Voor welke rimpels is het niet geschikt?
Botulinetoxine is niet geschikt voor de neus-lippen-plooien en rimpels op de wangen. 
Op deze plaatsen is de spieractiviteit onmisbaar en adviseren we het opvullen van de rimpels met de filler 
Restylane®.

Wat zijn de risico’s?
In het toestemmingsformulier lees je over de eventuele bijwerkingen en risico’s van Botulinetoxine. Lees deze 
goed door voordat je behandeld wordt.

Verdwijnt mijn mimiek?
Enkele jaren terug zag je nog vaak gezichten die er duidelijk te ‘star’ uitzagen. 
Tegenwoordig zijn we in staat de rimpels subtieler en zonder verlies van expressie te behandelen. 
Bespreek rustig met je behandelaar wat je wil en vooral ook wat je niet wil.

Is de behandeling pijnlijk en hoe zie ik er na de behandeling uit?
Botulinetoxine wordt met een heel klein naaldje geïnjecteerd in de spier. De meeste mensen ervaren dit niet 
als pijnlijk. Na de behandeling, die ongeveer 10-15 minuten duurt, kan de huid wat rood zijn als reactie op het 
prikken. Dit verdwijnt doorgaans binnen een uur. 
Heel soms ontstaan er een kleine bloeduitstorting (blauwe plek), deze verdwijnt binnen 3 tot 5 dagen.

Wat moet ik doen na de behandeling?
In het nazorg formulier lees je wat je het beste kunt doen en laten na de behandeling. 

Wanneer is het effect zichtbaar?
Enkele dagen na de behandeling begint de Botulinetoxine te werken en neemt de spieractiviteit af. Na 2 weken 
is het effect op de spier maximaal. De beweeglijkheid van de spieren is verminderd en de rimpels zijn dan al 
minder diep. Dit is het moment om het resultaat van de behandeling qua spierfunctie te beoordelen. Geduren-
de de werkzame periode zal je huid steeds gladder worden.
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Hoelang blijft het effect zichtbaar?
De werking op de spier duurt gemiddeld 3 tot 4 maanden. Vaak is het zo dat na meerdere behandelingen het 
effect langer aanhoudt. Om het gewenste resultaat te behouden hebben de meeste mensen om de 4 tot 6 
maanden een behandeling nodig. 

Wat doet Botulinetoxine met migraine?
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ongeveer 70% van de migrainepatiënten die een Botulinetoxine 
behandeling ondergaan gedurende de werkzame periode duidelijk minder last te hebben van hoofdpijn.

Wat doet Botulinetoxine met een gummy smile? 
Met een kleine hoeveelheid Botulinetoxine kun je de werking van je bovenlipspieren verminderen, waardoor je 
bovenlip minder omhoog krult.
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