PATIËNTEN
INFORMATIE
Botoxbehandeling®
voor overmatig
transpireren van
de oksels

Door middel van deze folder wil het Maasstad
Ziekenhuis u informeren over de behandeling met
Botox bij het overmatig transpireren van de oksels.
In overleg met uw dermatoloog is besloten om te
starten met deze behandeling.
De behandeling
Bij deze behandeling worden in de bovenste laag
van de huid meerdere injecties gegeven. Er worden
meestal 10 tot 15 injecties per oksel gegeven. De
vloeistof (Botox®) die wordt ingespoten zorgt er
voor dat de zenuwen die de zweetkliertjes aansturen
tijdelijk blokkeren. Het effect van de behandeling is
vaak al na enkele dagen te merken en houdt meestal
4 tot 6 maanden aan. Bij herhaalde behandelingen
wordt deze termijn bij een aantal mensen steeds
langer
Voorbereiding
De behandeling is beter uit te voeren als u de oksels
1 of 2 dagen tevoren onthaart (bijvoorbeeld scheren
of waxen).
Ook dient u tenminste 24 uur voor de behandeling
geen deodorant of aluminiumchloride oplossingen of
aluminiumchloride bevattende crèmes te gebruiken.

Voordat de dermatoloog de Botox injecteert,
wordt een jodium-zetmeeltest uitgevoerd. Hierbij
wordt jodium in beide oksels aangebracht en
vervolgens aardappelzetmeel. De gebieden waar
men transpireert kleuren dan donkerpaars. Voor de
dermatoloog is het daardoor mogelijk om gericht de
injecties te geven.
Indien u allergisch bent voor jodium dient u dit vooraf
aan te geven. Ook als u een spierziekte heeft dient u
dit te melden bij uw behandelend dermatoloog.
Mogelijke bijwerkingen
De injecties die gegeven worden zijn wat gevoelig
maar worden meestal goed verdragen. Er is een
kleine kans dat u als reactie op de behandeling
ergens anders meer gaat transpireren.
Zwangerschap
Behandeling met Botox dient niet tijdens de
zwangerschap plaats te vinden. Ook indien men
borstvoeding geeft wordt behandeling met Botox
afgeraden.
Tot slot
Omdat het effect van de behandeling na enkele
maanden afneemt wordt meestal een nieuwe
behandeling gepland na 6 maanden. Dit is afhankelijk
van het resultaat en het aantal behandelingen dat u
reeds heeft ondergaan.
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Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen,
bespreek deze dan met uw dermatoloog. Ook kunt
u telefonisch contact opnemen met de polikliniek
Dermatologie.
De polikliniek Dermatologie is bereikbaar
op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur op
telefoonnummer (010) 291 22 60.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.
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