
Bijwerkingen, exclusiecriteria en cosmeceuticals 
 

Mogelijke bijwerkingen van een filler behandeling 

Een aantal verschijnselen zoals roodheid, zwelling, pijn, jeuk, blauwe plekken of stijfheid op het 

behandelde gebied is normaal. Dit verdwijnt gewoonlijk na een paar dagen met een maximum 

van een of twee weken. De volgende bijwerkingen kunnen ook optreden maar zijn zeldzaam: 

• plaatselijke ongelijke ophopingen van het vulmateriaal (granuloomvorming) 

• een blauwe parelmoer verkleuring op de inspuitplaatsen 

• wanneer er per ongeluk in een bloedvat wordt gespoten, kan er een stolseltje ontstaan met 

een kleine kans op verlies van het gezichtsvermogen. Dit kleine risico kan optreden bij de 

behandeling van een fronsrimpel of neuscorrectie 

• allergische reacties zijn zeer zeldzaam omdat hyaluronzuur in de fillers niet afkomstig is 

van dieren 

Exclusiecriteria voor een behandeling met een filler 

• Zwangerschap en borstvoeding 

• Jonger dan 18 jaar of ouder dan 70 jaar 

• Huidaandoeningen in het te behandelen gebied, chirurgische ingrepen 

• Gebruik van bloedverdunners 

• Infectie in het te behandelen gebied 

Cosmeceuticals 
Hoewel een crème het verloren volume van de botstructuur en het onderhuidse vetweefsel nooit 

kan opvullen, hebben sommige huidverzorgingsproducten wel degelijk een verjongend effect op 

de huid. Zo vult een crème met hyaluronzuur (dat duizend keer zijn eigen gewicht aan vocht kan 

vasthouden) de huid als het ware op met een overdosis aan vocht. En van het ingrediënt retinol is 

bewezen dat het rimpeltjes vervaagt. Weer andere werkstoffen verstevigen en 'liften' de huid 

subtiel.Antioxidanten, zoals vitamine C en E, beschermen het lichaam (en de huid) tegen 

schadelijke vrije radicalen. 

In de Aureus Kliniek wordt gewerkt met individuele protocollen die de huid helpt zichzelf te 

verbeteren 

De protocollen worden samengesteld voor verschillende typen huidaandoeningen voor 

huidverbetering en huidverjonging. Ieder protocol bestaat uit combinaties van cosmetische en 

farmaceutische producten, cosmeceuticals genaamd. Cosmeceuticals zijn cosmetische producten 

met biologisch actieve ingrediënten met medische ofwel geneesmiddel-achtige voordelen. 

Uit dermatologische onderzoek blijkt dat de bioactieve ingrediënten gebruikt in cosmeceuticals 

voordelen bieden ten opzichte van de traditionele (-vochtinbrengende) crèmes welke vrij 



verkocht worden (bijv. Chen et al., 2005; Zettersten, Ghadially, Feingold, Crumrine, & Elias, 

1997). 

Deze producten werken anders dan de reguliere cosmetica en zijn de enige huidproducten die op 

het gebied van huidverjonging en huidverbetering een werkelijke, duurzame werking hebben. De 

hoge concentraties actieve ingrediënten (waaronder retinol) en speciale aflevertechnieken zorgen 

ervoor dat het product diep in de huid doordringt zodat het tot in de diepste huidlagen zijn werk 

kan doen. Daarna zetten ze de huid zelf aan het werk. Andere cosmeticamerken die gebruik 

maken van moisturizers (crèmes) werken slechts zeer oppervlakkig en maken de huid juist lui,  in 

plaats van de huid te stimuleren zelf aan het werk te gaan en de balans te herstellen. 

De behandelingen zijn vooral ook gericht op het corrigeren van het chronisch tekort aan 

vitaminen en antioxidanten. Vaak is de afbraak van de vitaminen in de huid groter dan de toevoer 

waardoor huidproblemen of voortijdige veroudering ontstaan. Met de protocollen van de Aureus 

Kliniek wordt een gezonde huid bereikt door de oorzaken van de huidcondities of huidproblemen 

aan te pakken en niet slechts de symptomen. Dagelijks worden onder invloed van externe 

factoren de vitaminen in de huid afgebroken. De diverse cosmeceuticals en behandelingen vullen 

dagelijks dit tekort aan vitaminen en antioxidanten aan waardoor de cel- en huidfuncties 

genormaliseerd worden. 

De producten waarmee in de Aureus Kliniek gewerkt worden zijn van SkinCeutical en van 

Environ. Beide lijnen hebben een wetenschappelijk bewezen therapeutische werking, die gericht 

is op het creëren en onderhouden van een gezonde huid. 

De protocollen in de Aureus Kliniek zijn effectief voor de behandeling van: 

• (diepe) rimpels en fijne lijntjes, 

• acné en acnélittekens, 

• pigmentvlekken, melasma (zwangerschapsmasker), ouderdomsvlekken/ actinische 

keratosen, 

• huidverslapping, 

• ontstekingen en 

• huidziekten waaronder rosacea. 

De resultaten in de Aureus Kliniek zijn met name zo goed wegens de combinatie van diverse 

cosmeceuticals in de individueel opgestelde protocollen naast de combinatie met andere 

behandelingen, zoals bijvoorbeeld mesotherapie en medische peelings. 

Bijsluiter: Behandeling met Fillers 

Download gedragsregels (PDF) 

 

http://www.aureuskliniek.nl/bijsluiter-behandeling-met-fillers/
http://www.aureuskliniek.nl/wp-content/uploads/2020/11/Gedragsregels_voor_en_na_fillerbehandeling_Aureus_Kliniek.pdf

