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In het consult voorafgaand aan de behandeling 
heeft de arts met u uw wensen, de 
mogelijkheden, het te verwachten resultaat en de 
nazorg besproken. In deze brief zetten we de 
algemene informatie die u heeft gehad nogmaals 
voor u op een rij. Heeft u vragen, lees dan eerst 
deze brief en neem daarna als het nodig is contact 
met ons op.  

Overmatig zweten 
Het komt voor dat mensen dusdanig zweten dat 
het oncomfortabel of hinderlijk is. Een behandeling 
met botox kan dit zweten sterk verminderen of 
geheel laten verdwijnen. 	

Werking botox 
Botuline toxine (botox) is een stof die er voor zorgt 
dat de zweetklieren tijdelijk niet meer  
gestimuleerd worden waardoor de productie van 
zweet sterk vermindert of geheel stopt.	

Het effect	
Het effect is op zijn vroegst drie tot zes dagen na de 
behandeling zichtbaar en na twee tot drie weken 
maximaal. Het effect verschilt per persoon en is 
niet vooraf te voorspellen. Het effect houdt 
gemiddeld 4 tot 6 maanden aan. Een vervolg 
behandeling kan zonder problemen worden 
uitgevoerd. 

Adviezen voor na de behandeling met botox:  
- U mag de behandelde gebieden niet masseren.  
Eventuele bultjes en rode plekjes verdwijnen 
gewoonlijk binnen 24 uur. 
- U mag tot 24 uur na de behandeling geen alcohol 
drinken. 
- U mag de eerste 24 uur na de behandeling niet 
onder de zonnebank, intensief sporten of in de 
sauna. Kort douchen vormt geen probleem.  

Garantie		
Omdat het effect verschilt per persoon en niet 
vooraf is te voorspellen, kunnen wij geen garantie 
geven op deze behandeling. 

 

Contra-indicaties botox  
Botuline toxine moet zorgvuldig gebruikt worden 
wanneer er sprake is van een neurologische 
aandoening of spieraandoening, een verhoogde 
bloedingsneiging of een slik- of verslikaandoening.  

Een absolute contra-indicaties (botox kan niet 
toegepast worden) bij: zwangerschap of 
borstvoeding, personen jonger dan 18 jaar, 
personen met een bewezen overgevoeligheid voor 
botuline toxine of elke andere hulpstof die het 
geneesmiddel bevat, personen met aanwezigheid 
van een ontsteking op de injectieplaats en 
personen met myasthenia gravis, Eaton-Lambert 
syndroom of amyotrofische laterale sclerose.  

Algemene injectie-gerelateerde verschijnselen 
Pijn - Door het gebruik van zeer dunne naaldjes is 
de kans op het optreden van pijn zeer miniem. 
Blauwe plek vorming - Het ontstaan van een kleine 
blauwe plek komt af en toe voor. De grootte kan 
variëren van speldenknop groot tot een wat 
zichtbaarder blauw plekje.  
Roodheid en zwelling - Dit wordt direct na de 
behandeling bijna altijd gezien en verdwijnt 
doorgaans binnen enkele uren. 
Infectie - De kans op een infectie na een injectie 
met botuline toxine is zeer klein. 
 
Botuline toxine gerelateerde complicaties  
Onbedoelde spierzwakte - Dit vindt zeer zelden 
plaats bij spiertjes in een aangrenzend gebied van 
waar de behandeling plaatsvindt, bijvoorbeeld van 
het ooglid of de wenkbrauw. Deze verdwijnt 
doorgaans binnen enkele weken 
Prikkend of brandend gevoel op de injectieplaats 
(af en toe) 
Anti-lichaamvorming tegen botuline-toxine-A 
(zeer zelden) 
Allergische reactie (zeer zelden)  
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Bereikbaarheid   
Als u vragen heeft na de behandeling kunt u op 
contact opnemen met Art de la Beauté via 
vivian@artdelabeaute.nl of 06-23704229. In geval 
van spoed of complicaties zijn wij telefonisch, ook 
in de avond en het weekend te bereiken op 06-
15823598.  

Geschillen  
Mocht u van mening zijn dat u niet naar behoren 
bent behandeld, kunt een klacht indienen bij Art 
de la Beauté. Wij zullen dan z.s.m. contact met u 
opnemen om het probleem met u te bespreken en 
op te lossen. Mocht het probleem blijven bestaan, 
kunt u een klacht indienen bij de externe 
klachtencommissie.  

 


