
          

Wat is Radiesse? 

 
Radiesse is een van de bekendste en veiligste rimpel vullers. Radiesse is een gel, gemaakt op basis 
van lichaamseigen stoffen en heeft een bijzondere werking. Nadat de gel is ingespoten, wordt deze 
binnen enkele maanden door het lichaam opgenomen. Ondertussen stimuleren de microdeeltjes 
(kleine bolletjes calciumfosfaat) in de gel de aanmaak van lichaamseigen collageen. Na ongeveer 3 
maanden is de plek van de gel overgenomen door eigen collageen. Radiesse werkt dus met het 
lichaam samen! Het resultaat van de behandeling ziet er dan ook heel natuurlijk uit en houdt lang aan. 
Diepe lijnen worden zachter, wangen krijgen meer volume, weggezakte jukbeenderen worden in vorm 
hersteld, de kaaklijn wordt strakker: uw natuurlijke gezichtscontouren komen terug. Ook voor het 
verjongen van uw handen is Radiesse heel geschikt. 

Wat houdt de behandeling met Radiesse in? 

Met behulp van een hele dunne naald injecteert de cosmetisch arts de vloeistof onder de huid. Omdat 
Radiesse vooraf wordt gemengd met een verdovingsvloeistof zal je hiervan nauwelijks hinder 
ondervinden. De behandeling is eenvoudig en na afloop kun je je bezigheden direct weer hervatten. 
Mocht je in de zon gaan dan is een goede crème met SPF 30 of hoger de eerste dagen aan te 
bevelen. Afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid kan na afloop van de ingreep kan je huid wat lichte 
zwelling vertonen. Dit neemt geleidelijk af en is na 1 tot 2 dagen verdwenen. 

Welk resultaat kan ik verwachten? 

Het resultaat van de Radiesse-behandeling is direct zichtbaar. De huid is gladder geworden en het 
volume is toegenomen. De versteviging van de huid door collageen stimulatie zal nog enige tijd 
aanhouden. De behandeling kan zonder problemen herhaald worden. De meeste mensen komen 
jaarlijks voor een nabehandeling naar kliniek en houden zo hun gewenste resultaat bij.  
 
 

Waar moet u op letten na een behandeling met Radiesse? 
 
Als er lichte zwelling is kunt u dit sneller laten verdwijnen door het behandelde gebied te koelen. 
De filler kan in de eerste dagen nog gevoeld worden maar neemt al snel de zachtheid van het 
omringende weefsel aan.  
Mocht u in de zon komen dan is het verstandig een crème met minimaal SPF 30 te gebruiken. 

 
 
Waar word Radiesse voor gebruikt? 

 
 Volumeverlies/ ingevallen wangen 

 Verstrakking kaaklijn 

 Huidverstrakking in het gezicht 

 Verfraaiing handen 
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