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Centraal gelegen aan het Concertgebouwplein huist 
het Esthetisch Centrum Jan van Goyen. Aan dit adres 
werkt cosmetisch arts KNMG Aleid Koppius. Zij is ge-
specialiseerd in Botox- en fillerbehandelingen en kent 
de grote impact van een klein prikje als geen ander.

LANG NIET ZO EXTREEM
Botox en fillers extreem? Nee hoor! Met een milde 
ingreep kan je volgens Aleid al een groots effect  
bereiken: “Ook ik dacht bij Botox en fillers aan gigan-
tisch grote lippen en strakke voorhoofden. Door mijn 
vak en jarenlange ervaring heb ik geleerd dat het met 
die extremen wel meevalt en merk ik juist dat ik men-
sen echt goed kan helpen met een persoonlijke en op 
maat gemaakte behandeling. Er komen bijvoorbeeld  
cliënten binnen die steeds weer opmerkingen krijgen 
over hun vermoeide blik. Met een kleine behandeling 
kan ik dat verhelpen en dat doet zoveel voor het  
zelfvertrouwen. Dat is mooi om te zien en maakt dit 
vakgebied erg interessant!”

FRIS VEROUDEREN
Natuurlijke veroudering, zonneschade en andere invloe-
den zorgen ervoor dat de stevigheid van de huid met 
verloop van tijd afneemt. Met cosmetische behandelin-
gen zoals Botox, fillers of huidbehandelingen kan Aleid 
het proces van huidveroudering tegengaan. “Idealiter 
zie ik mensen de kliniek binnenstappen als ze een 
jaar of 35 zijn. Het liefst behandel ik die persoon dan 
ieder jaar met slechts een klein beetje filler of Botox. 

Ik zie het meer als langdurig onderhoud. Wanneer je 
preventief aan de slag gaat - in plaats van het pas aan 
te pakken als de schade een stuk groter is - kan iemand 
op een heel natuurlijke en frisse manier ouder worden.” 

MILDE BEHANDELINGEN
In Esthetisch Centrum Jan van Goyen kun je naast Botox 
en fillers terecht voor huidbehandelingen zoals PRP en 
Profhilo. Aleid: “Bij de PRP-behandeling nemen we bloed-
plaatjesrijk plasma uit het eigen bloed af. Dit plasma, rijk 
aan groeifactoren spuiten we met een kleine behande-
ling weer terug in de huid. Het effect is verjongend, ver-
stevigend en hydraterend.” Daarnaast is er Profhilo - een 
injectable op basis van het lichaamseigen hyaluronzuur 
- die de huid stimuleert om zelf collageen en elastine aan 
te maken. Profhilo is geen filler, maar een activator die 
zorgt voor versteviging en een strakkere huid.
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OPEN AVONDEN BIJ JAN VAN GOYEN
Tijdens de open avonden geven de specialisten 
van Esthetisch Centrum Jan van Goyen gratis 
en vrijblijvend presentaties en mini-consulten.  
Meer weten? Mail je gegegevens naar  
marketing@jvg.nl en ontvang het laatste nieuws!


