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Fillers 
Fillers zijn geschikt om kleine en middelgrote rimpels, veroorzaakt door volumeverlies, te 
verzachten of zelfs te laten verdwijnen, zoals de zogenaamde marionetlijnen onder de mond, 
de neuslippenplooi, etc. Vooral de rimpels die ontstaan door een vermindering van het 
onderhuids bind- en vetweefsel zijn uitermate geschikt voor deze behandeling.  
 
Daarnaast kunnen fillers heel goed gebruikt worden voor het opvullen van de gebieden waar 
u volume mist; de lippen, wangen, slapen of jukbeenderen.  
 
In het lichaam komt van nature hyaluronzuur voor, onder andere in de huid. Hyaluronzuur 
zorgt ervoor dat water wordt vastgehouden in je huid waardoor het spankracht krijgt. Deze 
natuurlijke voorraad hyaluronzuur neemt met de jaren af.  
 
Parkstad Klinieken werkt met niet-permanente fillers op basis van lichaamseigen stoffen 
zoals hyaluronzuur. De fillers die wij gebruiken zijn van gerenommeerde merken als 
Juvéderm, Restylane, Emervel, etc, en zorgen voor een heel natuurlijk effect. De 
behandelingen worden door onze dermatologen uitgevoerd.  
 
Behandeling met fillers 
Mocht u na het uitgebreide intakegesprek met onze dermatoloog besluiten te kiezen voor 
een behandeling met fillers, dan zullen er een aantal vragenlijsten en een 
behandelovereenkomst met u doorgenomen worden. Verder zal er een foto van u gemaakt 
worden voor in uw medisch dossier. Zo kunnen wij en natuurlijk ook uzelf nauwgezet de 
resultaten van de behandeling volgen.  
 
De behandeling zelf zal over het algemeen niet als pijnlijk worden ervaren. U kunt na de 
behandeling weer gewoon uw dagelijkse bezigheden oppakken, echter adviseren wij enige 
vorm van rust in te plannen direct na de behandeling.  
 
Resultaat 
Direct na de behandeling kan de huid wat rood en gezwollen zijn, dit verdwijnt na enkele 
uren vanzelf. Het resultaat is direct zichtbaar en is natuurlijk en zacht.  
 
Een filler blijft ongeveer zes tot twaalf maanden zitten, afhankelijk van de locatie van de 
injectie en het gebruikte product.  
 
Na twee weken zien we u graag terug in onze kliniek om het resultaat met u te evalueren. 
Mocht u niet geheel tevreden zijn met het resultaat, dan is het tijdens dit bezoek ook 
mogelijk om in overleg met de arts eventueel kosteloos een correctie uit te voeren.  
 
Lippen opvullen: Lippen kunnen doormiddel van een behandeling met fillers van iets meer 
volume voorzien worden en de vorm en lipcontour kunnen geaccentueerd worden. Erg 
belangrijk is dat dit op een manier gebeurt waarbij het resultaat zeer natuurlijk blijft.  
 
Neuslippenplooi: De neuslippenplooi of nasolabiaalplooi is uitermate geschikt voor een 
behandeling met een filler. De lijn die van de neusvleugels tot aan de mondhoeken loopt kan 
hiermee verzacht worden.  
 
 
 



 

                  Pagina 2 van 2 

 

 I Fillers   
 

I FILLERS | versie: juli 2018.   

Bij het samenstellen van deze informatie is grote zorgvuldigheid betracht.   

 

 
 
 
Kin, kaaklijn: Een terugstaande, of afwijkend gevormde kin kan eenvoudig gecorrigeerd 
worden doormiddel van een fillerbehandeling. Dit geldt ook voor een verouderde of minder 
uitgesproken kaaklijn.  
 
Marionetlijnen: De lijnen die van de mondhoek naar beneden lopen worden de 
marionetlijnen genoemd. Deze lijnen ontstaan en verergeren met de jaren doordat het 
weefsel in het gezicht slapper wordt en volume verliest. De marionetlijnen geven een 
vermoeide, trieste uitstraling. De behandeling geschiedt met een filler op basis van 
hyaluronzuur. 
 
Andere indicaties zijn met de arts te bespreken.  
 
Risico’s en complicaties 
Veel mensen hebben kort na de injectie last van een lichte zwelling, roodheid, branderigheid 
van de huid en jeuk. Meestal trekt dit dezelfde dag nog weg, maar soms houdt dit enkele 
dagen aan. In een enkel geval ontstaat er een bloeduitstorting, een verharding of 
knobbeltjes op de injectieplaats. Behandeling met hyaluronzuur is zeer veilig, slechts 0,1% 
van de behandelde mensen reageert allergisch op dit product. Andere soorten fillers hebben 
een wat grotere kans op bijwerkingen en allergische reacties.  
 
Bijwerkingen 
Zeldzaam. Soms worden roodheid, zwellingen en blauwe plekken waargenomen rond de 
injectieplek.  
 

 


