Patiënteninformatie

Botox injecties in de blaas
Poliklinisch behandeling
Samen met uw behandeld arts hebt u besloten een behandeling met Botox in de blaas te laten
doen. Dit omdat behandeling met medicijnen niet helpen bij uw klachten van een ‘overactieve
blaas’ of verhoogde blaasdrukken.
Op dit blad krijgt u informatie over deze behandeling.
Wat is Botox
Botox, is een natuurlijk gif dat gemaakt wordt door de bacterie clostridium botulinum en werkt
als een spierverslapper.
Voorbereiding
 Gebruikt u bloederverdunners, dan moet u daar mee stoppen. De arts vertelt hoe wanneer
u moetstopen en hoe lang.
 Van de arts krijgt u een recept voor antibiotica waarmee u de dag voor de behandeling
mee start.
U meldt zich op de afgesproken dag en tijdstip bij de functieafdeling Urologie niveau 2.
De behandeling
U hoeft niet nuchter te zijn voor deze behandeling.
Behandelingen met Botox injecties in de blaas gebeurt op de functiekamer Urologie onder
plaatselijke verdoving.
Via een eenmalige katheter spuiten wij een verdovende vloeistof in uw blaas.
Daarna kijkt de uroloog met een camera in de blaas (cystoscopie) en spuit de hij/zij op meerdere
plekken in de blaas de Botox met een naald in de wand van uw blaas.

Cystoscoop
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Mogelijke complicaties
Er kan een blaasinfectie optreden. Daarom krijgt u voor de behandeling antibiotica.
U start hiermee een dag voor de behandeling en u moet de voorgeschreven kuur afmaken. Soms
kan het plassen zo moeilijk gaan, dat u uzelf moet katheteriseren. Als dat nodig, leren wij u hoe u
dit moet doen.
Controle
Na de behandeling krijgt u een afspraak mee voor controle bij polikliniek Urologie.
Weer thuis
Het kan zijn dat u een branderig gevoel hebt bij het plassen en bloed hebt in de urine. Dit duurt
ongeveer een week.
Krijgt u koorts, 38,5Cº of meer, donkerrode urine of u kunt niet plassen, neem dan contact op met
het ziekenhuis.
Contact
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.
Polikliniek Urologie
Spoedeisende Hulp (SEH)

043-387 74 00 tijdens kantooruren
043-387 67 00 buiten kantooruren en in het weekend

Websites
 https://urologie.mumc.nl/
 www.mumc.nl
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