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In overleg met uw uroloog is besloten dat u een behandeling krijgt met Botox-injecties 

voor uw overactieve blaas. In deze folder vindt u informatie over de behandeling en uw 

voorbereiding.   

Wat is Botox?
Botulinetoxine is een medicinale stof die de signaaloverdracht van zenuwvezels naar spieren 
onderbreekt. In het geval van Botox: als Botox in een spier wordt gespoten kan die spier geen 
signaal meer ontvangen en komt tot rust.

Waarom Botox-injecties
Een overactieve blaas betekent meestal dat u vaak moet plassen en dat u voorafgaand aan het 
plassen hevige aandrang voelt. In de urologie wordt Botox gebruikt voor de behandeling van een 
overactieve blaasspieren en hoge drukblaas. Na injectie van Botox in de blaasspier verdwijnen bij
8 van de 10 patiënten de klachten van de overactieve blaas.  

Uw voorbereiding
2 weken voor de behandeling: urinekweek
U levert 2 weken voor de behandeling uw verse urine in voor een urinekweek. U heeft een 
potje meegekregen en een uitleg over het vullen van het potje. U levert het potje in bij het 
laboratorium  of bij Starlet. Zorg ervoor dat op de potjes/ buisjes uw naam, geboortedatum staat of 
plak de stickers die u heeft gekregen erop.

Bloedstolling remmende medicijnen
Gebruikt u bloedstolling remmende medicijnen, lees dan de instructie op de volgende pagina 
goed door. Het kan zijn dat u er tijdelijk mee moet stoppen. Dit is om de kans op een nabloeding te 
verkleinen.

Botox in de blaas
Informatie over de behandeling
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Kijk in het schema hieronder of uw bloedstolling remmende medicijn erin staat. Staat deze er 
tussen? Kijk dan hoeveel dagen u van te voren moet stoppen.

1 dag 2 dagen 
Ontstekings-
remmers

2 dagen 
Bloedstolling 
remmende 
medicijnen

3 dagen 
Bloedstolling 
remmende 
medicijnen

5 dagen 
Bloedstolling 
remmende medicijnen

Fraxiparine NSAID's zoals: Rivaroxaban 
Xarelto

Acenocoumarol Fenprocoumon

Ibuprofen Pradaxa 
Dabigatran

Marcoumar

Naproxen Acetylsalicylzuur 
Ascal Clopidogrel
Grepid en Plavix

Voltaren 
Diclofenac

Aspirine

Persantin/ 
Dipyridamol

Edoxaban Carbasalaat 
caldium

Apixaban Eliquis

Behandeling
U wordt opgenomen op de dagbehandeling. De behandeling wordt gedaan op de polikliniek 
urologie.  Voor deze ingreep krijgt u: 
• sedatie. Meer informatie leest u in de folder ‘Procedurele sedatie en/of analgesie’. U vindt deze 

folder op nwz.nl/patientenfolders , of
• lokale verdoving
Uw uroloog overlegt met u wat voor u van toepassing is.

Injecties
Voor het juiste effect wordt Botox direct in de blaasspier gespoten (geïnjecteerd). Dit gebeurt op 
ongeveer 20 tot 25 plaatsen in de blaas. Hiervoor gebruikt de uroloog een lange injectienaald 
die door een cystoscoop via de plasbuis naar binnen wordt gebracht. Hiermee wordt op de juiste 
plaatsen in de blaaswand een zeer kleine hoeveelheid Botox geïnjecteerd.

Na de behandeling
Niet kunnen plassen
Heel soms komt het voor dat u langere tijd niet kunt plassen. U moet uzelf dan enkele keren per 
dag katheteriseren, om de blaas te legen. Mocht zelfkatheterisatie nodig zijn, dan leren we u op 
de polikliniek urologie hoe dit moet. Als u twijfelt over zelfkatheterisatie, dan kunnen wij u dit 
voorafgaand aan de behandeling leren.

https://nwz.mcm-plus.com/nwz.nl/patientenfolders
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Uw stoelgang
Om goed te kunnen plassen is een goede stoelgang belangrijk. Verstopping of harde ontlasting, 
ook wel obstipatie genoemd bemoeilijkt het uitplassen. Heeft u last van obstipatie, bespreek dit 
dan met de uroloog, continentieverpleegkundige of met uw huisarts als u er voor uw behandeling al 
last van heeft.

Resultaat
Het resultaat van de behandeling kan per persoon erg verschillen. Meestal is het resultaat na 4 
tot 10 dagen merkbaar. U merkt dat u minder aandrang voelt en daardoor minder vaak hoeft te 
plassen. Botox is effectief bij 8 van de 10 patiënten en werkt gemiddeld 6 tot 12 maanden. Als het is 
uitgewerkt kan de Botox behandeling herhaald worden.

Wanneer waarschuwt u het ziekenhuis of uw huisarts?
Waarschuw uw huisarts of de polikliniek urologie als: 
• u een blaasontsteking krijgt
• er na 2 weken nog bloed of bloedstolsels bij uw urine zit en dit niet vermindert
• u hevig brandende pijn heeft bij het plassen
• u niet meer kunt plassen
• u koorts heeft boven de 38,5 graden

Uw vragen
Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust. U kunt dan van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 
en 16:30 uur contact opnemen met de polikliniek urologie van Noordwest Ziekenhuisgroep via 
telefoonnummer:
• locatie Alkmaar, 072 – 548 2600
• locatie Den Helder, 0223 - 69 6564


