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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. 
 
Hoe werkt een filler? 
Onze huid maakt hyaluronzuur aan. Een stof die 
zorgt voor hydratatie (vocht vasthouden) en 
volume. Een filler bestaat ook uit dit hyaluronzuur 
waardoor onze fillers natuurlijke en veilige 
producten zijn. Door een filler in te brengen in de 
lippen ontstaat er meer volume en krijgen ze een 
vollere uitstraling. 
 
Het effect na de behandeling 
Direct na de behandeling ontstaat er zwelling 
doordat injecties in de lippen zijn gezet. Een 
gedeelte van het effect dat u ziet is dus de zwelling 
en een ander gedeelte is de filler. Hoeveel zwelling 
er ontstaat, verschilt per persoon, hoe lang deze 
aanhoudt ook. U mag de volgende richtlijnen 
aanhouden: 
In de eerste week na de behandeling: in de eerste 
week na de behandeling verdwijnt het grootste 
deel van de zwelling. De lippen worden dus minder 
vol.  
In de tweede week na de behandeling: als de 
zwelling is verdwenen, gaat de filler extra vocht 
aantrekken. Hierdoor kunnen de lippen weer wat 
voller worden. Dit effect is soms zichtbaar en soms 
niet. Dat verschilt per persoon en is niet vooraf in 
te schatten. 
Twee weken na de behandeling: de lippen zijn nu 
helemaal hersteld en de filler geeft het maximale 
effect dat te bereiken is met de hoeveelheid filler 
(het aantal milliliter) die u heeft gekocht. 
 
Hoeveel effect is er te zien? 
Hoeveel effect u ziet van een behandeling met 
fillers is van een aantal factoren afhankelijk: 
•  Bij de eerste behandeling wordt een 
gedeelte van de filler weggezogen door de 
lippen als door een soort ‘spons’. Als deze 
‘spons’ gevuld is zal de rest van de filler 
pas voor volume gaan zorgen. Hoeveel 
weggezogen wordt en hoeveel filler er 
nodig is om de lippen echt te vergroten is 
persoonsafhankelijk. Dit is niet vooraf precies in 
te schatten. 

•  Dit is de reden dat volume in de lippen in 
verschillende behandelingen kan worden 
‘opgebouwd’. Als de filler van de eerste 
keer afgenomen is, is de ‘spons’ vaak nog 
gevuld, waardoor er de tweede en 
volgende keren minder filler nodig is om hetzelfde 
effect te bereiken, of kan met 
dezelfde hoeveelheid filler een groter 
volume worden bereikt. Meestal is 1x in 
de 6 maanden voldoende om het resultaat weer 
op te frissen. Echter is dit afhankelijk van uw 
verwachtingen en wensen. 
•  De grootte van beide lippen voor de 
behandeling is ook belangrijk. Bij grote 
lippen moet er meer weefsel vergroot 
worden. Daar is dus meer filler voor nodig 
dan voor kleine lippen. 
Als het volume van de lippen na het afnemen 
van de zwelling niet aan uw verwachtingen 
voldoet, komt dat dus door de hoeveelheid 
filler die u heeft aangekocht. Of u genoeg 
aankoopt, is om eerder genoemde redenen 
niet altijd vooraf precies te voorspellen.  
U bent van harte welkom voor een 
vervolgbehandeling. U koopt dan nieuw materiaal 
waarmee wij de lippen verder vergoten. Dit kan 
medisch gezien op zijn vroegst twee weken na de 
vorige behandeling. 
 
Hoelang blijft het effect van de filler? 
•  Een filler blijft normaal gesproken 6 tot 12 
maanden in de lip aanwezig. Dat wil niet 
zeggen dat de lip 6 tot 12 maanden net zo 
vol blijft als in het begin. In het lichaam 
wordt hyaluronzuur continu opgenomen voor de 
hydratatie van de huid, zo ook het hyaluronzuur 
van de filler in de lip. Dit proces begint al vanaf dag 
1 dat het is ingebracht. Geleidelijk aan zal de lip 
dus minder vol worden en zal het 
resultaat dus wat afnemen. Hoe snel dit 
gaat is afhankelijk van de persoon en de 
hoeveelheid beweging van de lippen 
(roken, praten). Hoelang u tevreden blijft, 
is natuurlijk afhankelijk van uw 
verwachtingen en wensen. 
•  Sommige mensen breken een filler van 
hyaluronzuur uitermate snel af. Dat is van 
te voren niet te voorspellen. Deze mensen 
blijken dus niet geschikt voor filler behandeling. 
•  Bepaalde medicijnen breken een 
hyaluronzuur filler sneller af waardoor het 
effect minder lang zichtbaar blijft. 
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Na de behandeling met fillers: 
•  Voorkom de eerste 3 dagen veel warmte 
totdat zwelling en roodheid verdwenen 
zijn. Bijvoorbeeld sauna, zonnebank en 
intensief sporten. Kort douchen vormt 
geen probleem. 
•  Om de zwelling te verminderen mag u thuis het 
behandelde gebied koelen met koude 
(ijs)kompressen (geen direct contact van ijs op uw 
huid). Dit heeft het meeste effect in de eerste uren 
na de behandeling. 
•  U mag de lippen zelf absoluut niet masseren, 
omdat:  
- u kunt de filler verkeerd verplaatsen 
- er ontstaat steeds opnieuw zwelling 
- er kunnen blauwe plekken ontstaan 
- de lippen herstellen slechter en langzamer  
Mocht er ongelijkheid zijn na de behandeling dan 
bent u van harte welkom voor een nacontrole.  
 
Zichtbare of voelbare filler 
Bij sommige mensen komt het voor dat ook na 
twee weken de filler voelbaar of zichtbaar blijft in 
de lippen. Dit is niet gevaarlijk en kan geen kwaad. 
Als u zich eraan stoort of u heeft er last van dan 
kunt u bij ons langskomen voor een nacontrole. 
 
Asymmetrie 
Geen lippen zijn 100% symmetrisch 
voordat er een fillerbehandeling 
plaatsvindt. Tijdens een behandeling kan 
op verzoek een bestaande asymmetrie 
licht gecorrigeerd worden, echter een 
enkele asymmetrie kan bij het vergroten 
juist meer op gaan vallen.  
 
Algemene injectie-gerelateerde verschijnselen 
Pijn. Door het gebruik van zeer dunne naaldjes en 
verdoving is de kans op het optreden van pijn 
beperkt. 
Blauwe plek vorming. Het ontstaan van een kleine 
blauwe plek komt af en toe voor. 
Roodheid en zwelling. Dit wordt direct na de 
behandeling bijna altijd gezien en verdwijnt 
doorgaans binnen enkele dagen. 
Koortslip. Mensen die een terugkerende koortslip 
hebben, lopen het risico dat na de behandeling 
door het injecteren in de lip er een koortslip 
ontstaat. Deze kan behandeld worden met  
Zovirax,iets vergelijkbaars of de arts kan indien 
nodig en in overleg medicatie voorschrijven. Het is 
niet bekend dat een koortslip een negatief effect 
heeft op de filler in de lip, wel kan er door de 
ontsteking op de betreffende plek ongelijkheid 
ontstaan. Als dat het geval is, kunt u langskomen 

voor een nacontrole. 
Gevoeligheid. Een langer aanhoudende 
gevoeligheid in het gezicht is zeer zeldzaam. 
 
Filler gerelateerde verschijnselen/complicaties 
- Verminderde doorbloeding van de huid (zeer 
zelden) 
- Blauwachtige verkleuring van de huid (zelden) 
- Granuloomvorming (zeer zelden) 
- Visus stoornis (zeer zeldzaam en tijdelijk) 
- Pigmentverandering donkere huid (zeer zelden). 
 
Garantie 
Op uw behandeling van de lippen krijgt u van ons 
een bepaalde garantie. Ga voor de inhoud van 
onze garantie regeling naar de website 
www.artdelabeaute.nl/behandelingen-met-fillers 
en lees meer over de garantie bij de behandeling 
van de lippen.  
 
De garantie of gratis touch up vervalt indien: 

• Later dan 3 weken na de behandeling pas 
contact opgenomen wordt met Art de la 
Beauté. 

• Er geen afspraak binnen 2 en 4 weken na 
de behandeling plaatsvindt. 

• De klant niet verschijnt op de afspraak. 
• De gemaakte afspraak om welke reden 

dan ook, wordt verzet of afgezegd, 
behoudens in die gevallen dat Art de la 
Beauté de afspraak heeft geannuleerd. 

Een touch up buiten de garantieregeling kan alsnog 
plaatsvinden tegen het dan geldende tarief. 
 
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 schriftelijk per e-mail 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. 


