BEHANDELING VAN EEN OVERACTIEVE BLAAS MET BOTOX
1. Wat is botox?
Botox is een afkorting voor botuline-toxine.
Dit is een medicinale stof die de signaaloverdracht van zenuwvezels naar spieren onderbreekt.
De werking van botox kunt u vergelijken met het doorknippen van de telefoonlijn:
als de lijn wordt doorgeknipt, kunt u geen telefoongesprekken meer voeren.
In het geval van botox geldt: als botox in een spier wordt gespoten, kan die spier geen signaal
meer ontvangen en ontspant zich volledig.
2. De toediening van botox

De botox-injecties worden in de operatiekamer gegeven.
Het injecteren van botox in de blaasspier kan pijnlijk zijn, daarom krijgt u plaatselijke verdoving
(ruggenprik) of algehele narcose.
Er wordt een hol buisje via uw plasbuis ingebracht tot in de blaas.
Op dit buisje is een kleine camera aangesloten zodat de uroloog in de blaas kan kijken.
Via het buisje wordt de blaas tot ontplooiing gebracht door water in de blaas te brengen, daarna wordt de
injectienaald in de blaaswand gebracht.
Op ongeveer 25 plaatsen in de blaasspier wordt een kleine hoeveelheid botox ingespoten.
3. De duur van de behandeling
De behandeling duurt gemiddeld 20 minuten en vindt in dagverpleging plaats.
U kunt dezelfde dag weer naar huis.
Na de ingreep heeft u tijdelijk een blaaskatheter
(Dit is eensoepel slangetje, waardoor de urine uit de blaas wegloopt) die verwijderd wordt voordat u
naar huis gaat.
4. Nabehandeling
Na de behandeling verblijft u op de afdeling dagbehandeling.
Als u zelf weer heeft geplast controleert de verpleegkundige met een echoapparaat of de blaas leeg is.
Als het plassen goed gaat mag u naar huis.
Regel van te voren het vervoer naar huis.
U mag zelf niet aan het verkeer deelnemen. Reizen per openbaar vervoer wordt sterk afgeraden.
5. Complicaties
De effecten van de botoxbehandeling kunnen individueel verschillen.
Het effect kan soms tegenvallen.
Ook kan het resultaat van botox op de blaasspier zodanig hoog zijn dat het moeilijk is om de blaas leeg te
plassen.

