
 
 

 
BIJSLUITER HYALURONZUUR FILLER BEHANDELING. 

 
Namens Estetica Clinic willen wij jou bedanken voor kiezen van de behandeling bij onze kliniek. Via 

deze weg willen wij jou graag verder informeren over de filler behandeling, voornamelijk over wat 
je na de behandeling moet doen en wat je na de behandeling zeker niet moet doen. Voor verdere 
vragen kan je altijd contact met ons opnemen. 
 
Direct na de behandeling kan de huid iets rood en gevoelig zijn en er kan er een lichte zwelling 
optreden. Dit is een normale reactie op de injecties en verdwijnt binnen circa twee dagen. Het 
wordt aangeraden het gebied thuis een half uur te koelen met een ijskompres, waardoor de 

zwelling vermindert en je de kans op een blauwe plek minimaliseert. Als er toch een blauwe plek 
ontstaat zal dit na een paar dagen tot een week niet meer zichtbaar zijn. Enkele uren na de 
behandeling kan je weer make-up aanbrengen ter camouflage. Je kan meteen na de behandeling 

de dagelijkse activiteiten hervatten. 
 
Zeer zelden ontstaan er kleine bloeduitstortingen, verharding en/of klein bobbeltjes na een 

behandeling. Het betreft dan een voelbare ophoping van het middel in de huid die vrijwel nooit 
zichtbaar is. Meestal verdwijnt dit door het huidgebied enkele dagen te masseren. Mocht dat niet 
het geval zijn dan zal de ophoping geleidelijk afnemen en binnen twee maanden vooralsnog 
verdwenen zijn. Permanente ophopingen komen niet voor, omdat hyaluronzuur volledig biologisch 
afbreekbaar is. 
 
Belangrijk is dat u gedurende de eerste week blootstelling aan de zon, zonnebank en sauna 

vermijdt. Wij raden je tevens af de eerste 12 uur na de behandeling producten aan te brengen op 
de behandelde plek.  
 
Na de lip behandeling zijn je lippen opgezwollen, de volume van de lippen is dus niet permanent 
van aard.  Na circa één week wordt de zwelling veel minder, om het betreffende resultaat te 
behouden kan je een vervolg afspraak maken. De Hyaluronzuur filler behandeling is iets wat je 
moet opbouwen, hoe meer je het opbouwt, hoe beter het blijft zitten. Er wordt geadviseerd om de 

tweede en eventuele derde behandeling kort achter elkaar te verrichten. Het is ook mogelijk dat je 
lichaam de Hyaluronzuur filler afstoot, dat verschilt per lichaam. 
 
Tip: Het is erg belangrijk om na de behandeling gehydrateerd te blijven en dus dagelijks 2 liter 
water te drinken, anders verdwijnt de Hyaluronzuur langzaam uit je lichaam.  
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