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Extra Zorg: rimpelbehandeling met Botox® 
 

Inleiding 

Als we wat ouder worden, krijgen we het 
uiteindelijk allemaal: kraaienpootjes, frons- en 
voorhoofdsrimpeltjes. Vooral bij lachen, 
fronzen of boos kijken ontstaan er fijne lijntjes 
in het gezicht. Dat komt doordat de 
aangezichtsspieren zich dan samentrekken. 
Het natuurlijke verouderingsproces zorgt 
ervoor dat fijne of diepere lijntjes op den duur 
zichtbaar blijven. Als u zich stoort aan deze 
lijntjes of rimpeltjes, kunt u kiezen voor een 
rimpelbehandeling in het Groene Hart 
Ziekenhuis (GHZ) met Botox® (botulinetoxine). 
Deze behandeling verzacht de rimpeltjes of 
laat ze zelfs verdwijnen. In deze folder leest u 
meer over deze botoxbehandeling. 
 
Botulinetoxine 

Botulinetoxine (de werkbare stof van Botox®) 
is een natuurlijk eiwit dat wordt 
geproduceerd door een bacterie. Het heeft 
een ontspannende werking op de spieren. Dit 
komt doordat botulinetoxine de 
prikkeloverdracht van de zenuw naar de spier 
blokkeert. Door een kleine hoeveelheid te 
injecteren in spiervezels, ontspannen deze. 
Omdat de spiertjes niet meer samentrekken, 
blijft de huid glad en vervagen diepe rimpels. 
Het GHZ werkt met Botox® 
OnabotulinumtoxinA en Vistabel®.  
 
Behandelgebieden 

Botox® kan rimpels verminderen in 
verschillende zones van het gezicht. De 
rimpelbehandeling met Botox® is met name 
geschikt voor drie specifieke ‘zones’: 
• rimpels op het voorhoofd 
• fronsrimpels 
• kraaienpootjes 
 

Behandeling 

In een eerste consult bespreekt u met een 
plastisch chirurg of dermatoloog of een 
behandeling met Botox® aansluit bij uw 
wensen. Er wordt een uitgebreide consultatie 
verricht. Tijdens dit gesprek stellen wij u 
vragen over uw gezondheid en over uw 
medicijngebruik. Ook vragen wij u of u 
allergieën hebt, of u rookt en of u eerder 
cosmetische behandelingen heeft gehad. 
Daarna volgt een analyse van uw gezicht en 
kunt u direct worden behandeld. 
 
De botoxbehandeling is over het algemeen 
snel en pijnloos. De Botox® wordt ingespoten 
met een zeer fijn naaldje. Dit voelt aan als 
een speldenprikje. De duur van de 
behandeling is afhankelijk van het aantal 
zones dat behandeld wordt. Per zone neemt 
de behandeling ongeveer 5 à 10 minuten in 
beslag. 
 
Nazorg 

Het is belangrijk dat u de behandelde spieren 
de eerste 2 tot 4 uur na de behandeling 
regelmatig aanspant. Houd uw hoofd deze 
periode zo veel mogelijk rechtop. Vermijd 
liggen en bukken. Make-up of andere 
gezichtsproducten mogen een uur na de 
behandeling weer worden gebruikt. Vermijd 
de eerste dagen na de behandeling 
intensieve druk. Heel soms ontstaat er een 
blauwe plek op de plaats waar de injectie is 
gegeven. Deze plek verdwijnt vanzelf. 
 
Na de behandeling 

Een week na het inspuiten van de Botox® 
wordt het effect langzaam zichtbaar. Na 2 
weken is het effect maximaal. Dit effect blijft 
ongeveer 3 tot 4 maanden zichtbaar.  



Om het gewenste resultaat te behouden, 
moet de behandeling in de meeste gevallen 
om de 3 tot 4 maanden worden herhaald. 
 

Fillers of Botox®? 

Filler- en botoxbehandelingen worden vaak in 
één adem genoemd. Beide zijn voorbeelden 
van zogenaamde ‘injectables’; kleine prikjes 
waarbij de werkbare stoffen botulinetoxine 
(Botox®) of hyaluronzuur (filler) worden 
ingespoten. Hierdoor vervagen of verdwijnen 
rimpels of groeven. Toch zit er wel verschil 
tussen de methodes; fillers vullen rimpels of 
lijntjes op. Ook geven ze meer volume. 
Botox® zorgt ervoor zorgt dat spieren zich 
ontspannen. Hierdoor wordt de huid glad en 
vervagen diepe rimpels. Tijdens het 
oriënterend gesprek met uw plastisch chirurg 
of dermatoloog wordt duidelijk welke 
methode het beste bij u past. 
 
Kosten en vergoeding 

Een rimpelbehandeling met Botox® wordt 
niet door de zorgverzekeraar vergoed. De 
tarieven voor de behandeling staan op de 
prijslijst Extra Zorg. Zie: www.ghez.nl.  
 
Verhinderd 

Bent u verhinderd voor een afspraak, geef dit 
dan zo spoedig mogelijk door via tel.:  
(0180) 50 52 49. Houd er rekening mee dat we 
kosten in rekening kunnen brengen als u een 
afspraak niet ten minste 24 uur van te voren 
heeft afgezegd. 
 
Vragen? 

Heeft u aanleiding van de informatie van 
deze folder vragen? Neemt u dan contact 
op met Groene Hart Extra Zorg, tel.:  
(0182) 50 52 49 of e-mail: info@ghez.nl. 
 

Contact 

Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) 

Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda 
(0182) 50 50 50 
www.ghz.nl 
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