Botox injectie van de blaas
polikliniek Urologie

Beter voor elkaar

Botox injectie therapie van de blaas
Inleiding
Uw behandelend arts heeft bij u de diagnose ‘overactieve blaas’ gesteld. Dit
betekent dat u vaak moet plassen en dat het plassen meestal vooraf wordt
gegaan door hevige aandrang. Zelfs kan het zo zijn dat u af en toe de urine
niet kunt ophouden. Hiervoor heeft u al verschillende behandelingen gehad
met bijvoorbeeld medicijnen of bekkenbodem therapie. Als geen van deze
behandelingen voldoende helpt, kan de toediening van botuline-toxine
(botox) uitkomst bieden. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen
hebben stel deze dan aan uw behandelend arts en verpleegkundige.

Behandeling
Voor het juiste effect moet botox direct in de blaasspier gespoten
(geïnjecteerd) worden en wel op 10 plaatsen in de blaas. Hiervoor gebruikt
de uroloog een lange injectienaald die door een cystoscoop op de juiste
plaatsen wordt geprikt. Op elk van die 10 plaatsen wordt een zeer kleine
hoeveelheid botox geïnjecteerd. De behandeling vindt plaats onder
plaatselijke verdoving. Éen uur voor de ingreep wordt via een eenmalige
katheter verdovingsvloeistof in de blaas gebracht.
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Wat kunt u van de ingreep verwachten
De behandeling geeft geen nare gevolgen. Soms kan na injectie de urine
iets bloederig zijn. Drink wat extra na de behandeling.
Als u spontaan geplast heeft, mag u naar huis. Het effect van de
behandeling is na ongeveer drie dagen te merken. Helaas werkt botox maar
drie tot twaalf maanden. Als het is uitgewerkt kan de behandeling herhaald
worden. Een ander nadeel is dat bij sommige patiënten de botox zó goed
werkt, dat zij enige tijd niet goed kunnen plassen en daarom zichzelf enkele
malen per dag moeten katheteriseren. Als u merkt dat u regelmatig kleine
hoeveelheden plast of het gevoel heeft niet leeg te plassen, neemt u dan
contact op met de polikliniek Urologie. In het weekend of in de avond met de
SEH, spoedeisende hulp.
Als u twijfelt of u zelf katheteriseren wel aankunt of aandurft, dan krijgt u de
mogelijkheid dit te leren vóórdat de ingreep wordt uitgevoerd.

Vragen
Deze folder geeft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra
informatie naast het gesprek met de uroloog. Heeft u na het lezen van deze
folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 16.00 uur
Polikliniek Urologie (route 11)
T 010 297 54 50
Urologieverpleegkundige
T 010 297 53 46
SEH, spoedeisende hulp
T 010 297 53 00

www.ikazia.nl
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
.ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺮﺟﻢ أو ﯾﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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