
          

Wat is Botox? 

Iedereen is tegenwoordig wel bekend met de term Botox. Toch bestaan er veel misverstanden over 
Botox. Wat is Botox nu precies en welke rimpels kunnen nu behandeld worden met Botox? Botox is 
een gezuiverde vorm van Botuline Toxine. Dit eiwit, dat geproduceerd wordt door een bacterie, 
vermindert de activiteit van spieren. Botox is zeer veilig en wordt al sinds de jaren 90 succesvol 
gebruikt om spier gerelateerde rimpels in het gezicht te behandelen. Voorbeelden hiervan zijn de 
fronsrimpel, voorhoofdsrimpels en kraaienpootjes (lachrimpels). Botox zorgt ervoor dat de spieren 
ontspannen, de huid gladder wordt en rimpels verdwijnen. Bij Kliniek Vrijdag voeren we al jaren 
dagelijks behandelingen met Botox uit. Onze artsen behoren tot de meest ervaren cosmetisch artsen 
van Nederland. 

Wat houdt een Botox-behandeling in? 

Afhankelijk van je uitstraling en mimiek bepaalt de cosmetisch arts waar de Botox het best ingespoten 
kan worden. Vervolgens wordt met behulp van een heel dun naaldje de Botox onder de huid, in de 
spier, geïnjecteerd. Een verdoving is niet nodig; de injecties voelen slechts kort licht prikkelend aan. 
Na de Botox-behandeling kun je gewoon weer naar huis en je werkzaamheden hervatten. Het is wel 
verstandig gedurende twee uur na de behandeling niet te veel te bukken of plat te liggen. Ook 
adviseren wij gedurende twee dagen niet te sporten of een sauna te bezoeken. 

Welk effect kan ik verwachten van Botox? 

Je spier zal na enkele dagen na de behandeling steeds meer ontspannen. Hierdoor zal de huid 
gladder worden en lijntjes verminderen. Na twee tot vier weken is het definitieve maximale effect op 
de spier bereikt. Na ongeveer twee maanden zal de spieractiviteit zeer langzaam weer op gang 
komen. Het resultaat zal drie tot vijf maanden aanhouden. Nadien kun je de Botox-behandeling 
probleemloos herhalen. Botox is een zeer veilig middel dat steeds weer opnieuw gebruikt kan worden. 

Waar moet u op letten na een Botox-behandeling?  

Na een botox behandeling is het raadzaam gedurende twee uur niet te veel te bukken of plat te liggen. 
Verder adviseren wij gedurende twee dagen niet te sporten of een sauna te bezoeken. Mocht er na 
twee weken nog te veel spierwerking te zien zijn kunnen wij u kosteloos nabehandelen. Wacht u dan 
niet te lang met dit aan ons door te geven. 

Waar wordt Botox voor gebruikt? 
 

Bunny lines (neusrimpels) 
Fronsrimpel (glabella) 
Knarsetanden (bruxisme) 
Kraaienpootjes (lachrimpels) 
Migraine of spanningshoofdpijn 
Putjes in de kin (overactieve kinspier) 
Tandvleeslach (gummy smile) 
Voorhoofdsrimpels (voorhoofdrimpels) 
 
Voor de hier niet genoemde meer specialistische behandelingen kunt u ook bij ons terecht. U kunt altijd een vrijblijvend 
intakegesprek bij ons aanvragen. 
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