Botuline toxine (botox) injecties
bij overmatig transpireren

DERMATO

LOGIE

Patiënteninformatie

U komt binnenkort naar DC Klinieken voor een behandeling met botuline toxine (botox). Deze behandeling
krijgt u omdat u last heeft van overmatig transpireren van uw oksels of handen. In deze folder geven wij u
informatie over deze behandeling.

Wat is botuline toxine?

Botuline toxine is een eiwit verkregen uit de bacterie Clostridium botulinum. Dit eiwit blokkeert de werking
van zenuwen die zweetklieren prikkelen wat leidt tot afname van zweetproductie. Botuline toxine heeft een
werking van circa zes maanden. Het middel wordt ook al jaren toegepast voor andere indicaties waaronder
spierspasmen in ogen, gezicht en nek.

De behandeling

Bij sommige patiënten doen wij een test met jodium en zetmeel. Hiermee kunnen wij zien welke plaatsen
behandeld moeten worden. Hierna brengt de arts met een naaldje de botuline toxine in de huid. Over het
algemeen gaat het om 15 injecties per oksel (of circa 30 injecties per handpalm). Dit kan gevoelig zijn. De
behandeling duurt in totaal ± 30 minuten.

Voorbereiding

•
•
•

Meld het ons als u overgevoelig (allergisch) bent voor jodium of medicijnen;
Scheer twee tot drie dagen vóór de behandeling eenmaal uw oksels. Daarna mag u de oksels niet meer
scheren;
Neem een (oud) donker gekleurd T-shirt mee naar de kliniek. Dat kunt u na de behandeling aantrekken
zodat u geen vlekken op uw goede kleding krijgt.

Na de behandeling

Op de dag van de behandeling mag u geen bloedverdunnende pijnstillers slikken. Paracetamol is echter wél
toegestaan. Ook mag u op deze dag geen antibiotica innemen. Na de behandeling gaat u naar huis. U mag de
eerste vier uur na de behandeling niet douchen en 48 uur mag er geen deodorant gebruikt worden. Tot en
met de dag na de behandeling kunt u beter geen ware of intensieve arbeid verrichten.

De resultaten van de behandeling

Iedereen reageert anders op botuline toxine-injecties in oksels en handpalmen. De resultaten van botuline
toxine-injecties in de oksels zijn gunstig te noemen, namelijk forse afname van de zweetproductie bij >95%
van de patiënten.

Belangrijk

De behandeling kan niet doorgaan als u:
zwanger bent;
allergisch bent voor botuline toxine of bijproducten;
een geneesmiddel gebruikt dat de werking van botuline toxine kan versterken, waaronder antibiotica
(aminoglycosiden), benzodiazepines, lithiumzouten, prednison of dat een spierontspannende werking
hebben, waaronder spierverslappers of dat invloed heeft op de stolling (o.a. aspirine);
een spierziekte heeft;
een neurologische aandoening heeft;
recent een tetanus-injectie heeft gehad;
in de oksels bent geopereerd.

•
•
•
•
•
•
•

Bijwerkingen

De kans op bijwerkingen van een botuline toxinebehandeling is klein. Mogelijke bijwerkingen zijn kleine
bloeduitstortingen op de plaats van de prikken of een slap gevoel op de behandelde plekken.
Deze bijwerkingen zijn slechts tijdelijk en zijn niet gevaarlijk voor uw gezondheid. Bij circa 5% van de patiënten
treedt toegenomen zweetproductie op andere delen van het lichaam op. Bij 30% van de patiënten verdwijnt
dit weer na circa vier maanden.
Er is een kleine kans op griepachtige symptomen; deze verdwijnen echter na enkele dagen.

Wanneer dient u een arts te waarschuwen?

Indien een bijwerking ernstige hinder veroorzaakt of u andere effecten waarneemt die u toeschrijft aan de
behandeling.

Vragen of klachten?

Als u nog vragen hebt, stelt u die dan gerust. U kunt ons op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur
(vrijdag tot 18.00 uur) en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur bereiken op 088 0100 900.
Wij doen er alles aan om uw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Als u toch klachten hebt, horen
wij deze graag van u. Mail of bel dan met onze klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@dcklinieken.nl
of 088 0100 999.

Uw mening over DC Klinieken

Wij vinden uw mening over ons erg belangrijk. Geef uw waardering en suggesties op Independer.nl of
ZorgkaartNederland.nl, zodat wij daarmee onze zorg kunnen verbeteren.

Vergoeding

DC Klinieken is een ZBC (Zelfstandig Behandel Centrum). Dit betekent dat verreweg de meeste van onze
behandelingen en onderzoeken worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd hierbij wel rekening met
het verplichte eigen risico. Natuurlijk hebt u ook een verwijzing van uw (huis)arts nodig.
Wilt u precies weten hoe het zit met vergoedingen bij DC Klinieken? Vraag naar ons speciale informatieblad
of kijk op www.dcklinieken.nl.

