
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTULINETOXINE-INJECTIES BLAAS 

 
 

 

 



Inleiding 
Bij u is de diagnose ‘overactieve blaas’ gesteld. Dit betekent dat 

u vaak moet plassen en dat het plassen meestal wordt 

voorafgegaan door hevige aandrang. Het kan zelfs zo zijn dat u 

af en toe de urine niet kunt ophouden. 

Hiervoor heeft u waarschijnlijk al verschillende behandelingen 

gehad met bijvoorbeeld medicijnen, bekkenbodem-

fysiotherapie, blaasspoelingen of zenuwstimulatie. 

Omdat geen van deze behandelingen voldoende helpt is, in 

overleg met uw uroloog besloten om botuline-toxine injecties in 

uw in te blaasspier te brengen. Uw arts heeft u verteld wat u 

kunt verwachten. De belangrijkste punten zijn in deze folder 

nog een keer samengevat. 

  

Wat is botuline? 
Botuline-toxine (Botox) is een medicinale stof die de 

signaaloverdracht van zenuwvezels naar de spieren 

onderbreekt. Als botuline in een spier wordt gespoten kan die 

spier geen signaal meer ontvangen en wordt die spier daardoor 

verlamd. Na een injectie van botuline in de blaasspier 

verdwijnen bij ongeveer 70% van de patiënten de klachten ten 

gevolge van de overactieve blaas. Dit effect is meestal tijdelijk, 

waardoor het nodig is deze behandeling te herhalen. 

  

Voorbereiding 
De behandeling vindt plaats op de polikliniek. U hoeft hiervoor 

niet nuchter te zijn. Wanneer u gebruik maakt van 

bloedverdunnende medicijnen zoals Sintrommitis, Marcoumar, 

Acenocoumarol, Acetosal, Persantin of Aspirine moet u dit tijdig 

aan uw uroloog melden. Meestal kunnen deze gewoon worden 

gebruikt. U dient ook bekende problemen, zoals allergieën, 

door te geven.  

 

Vóór de behandeling krijgt u antibiotica voorgeschreven door 

uw specialist. Deze antibiotica haalt u zelf op bij uw apotheek. 

Deze moet u innemen volgens voorschrift. 

 



Behandeling 
Voor het juiste effect moet botuline direct in de blaasspier 

gespoten worden, verspreid door de blaas. Hiervoor gebruikt de 

uroloog een lange injectienaald welke door een cystoscoop 

(blaaskijker) op de juiste plaatsen wordt geprikt. Op ongeveer 

10 plaatsen wordt een zeer kleine hoeveelheid botuline 

ingespoten. 

Deze behandeling vind meestal plaats onder lokale verdoving in 

de blaas. Bij lokale verdoving brengt de verpleegkundige 

ongeveer 45 minuten voor de behandeling, met behulp van een 

katheter, de verdovingsvloeistof in de blaas. Hierna wordt de 

katheter weer verwijderd. U blijft daarna liggen zodat de 

vloeistof kan inwerken. 

Als uw blaas zo klein is dat u die vloeistof niet kunt ophouden, 

vindt deze behandeling onder algehele narcose of met een 

ruggenprik plaats op de operatiekamer. 

  

Na de behandeling 
Het is verstandig dat u zich na de behandeling laat vervoeren of 

van het openbaar vervoer gebruik maakt. 

De behandeling geeft geen nare bijwerkingen. Soms kan na de 

injectie de urine wat bloederig zijn. 

Het effect is na 3 dagen tot 3 weken te merken. Zoals gezegd is 

de behandeling effectief bij ongeveer 70% van de patiënten. 

Helaas werkt botuline maar 6 tot 12 maanden. Als het is 

uitgewerkt kan de behandeling herhaald worden. 

 

Een nadeel kan zijn dat bij sommige patiënten de botuline zó 

goed werkt dat zij enige tijd niet goed kunnen plassen en 

daarom zichzelf enkele keren per dag moeten katheteriseren. 

Patiënten die twijfelen of ze dit wel aankunnen of aandurven, 

krijgen de mogelijkheid dit te leren vóór de ingreep wordt 

toegepast. 

  

 

 



Merkt u na een aantal dagen dat u juist veel vaker moet 

plassen dan voor de behandeling dan heeft u mogelijk 

 een blaasontsteking of 

 een volle blaas die u niet leeg kunt plassen. 

 

In beide gevallen dient u contact op te nemen met de 

polikliniek Urologie. 

 

Disclaimer 
Deze folder geeft de normale gang van zaken weer, soms kan 

daar in specifieke gevallen van worden afgeweken. Dit wordt 

uiteraard met u besproken.  

 
Het kan voorkomen dat een afspraak onverhoopt moet worden 

verplaatst of u een andere uroloog ziet op het spreekuur. Wij 

vragen uw begrip hiervoor. Het kan ook zijn dat u voor 

optimale zorg wordt verwezen naar een andere dokter, 

mogelijk op een andere locatie.  

 
De urologen van Franciscus Gasthuis & Vlietland leiden nieuwe 

urologen op. Deze urologen in opleiding zijn allemaal in de 

laatste fase van hun opleiding, zij zien zelfstandig patiënten op 

de polikliniek en voeren soms (delen van) een ingreep onder 

supervisie uit of zelfstandig uit. 

 

Bericht van verhindering 
Als u door ziekte of een andere reden uw afspraak niet kunt 

nakomen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de 

polikliniek Urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt 

worden geholpen.  

  



Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 

deze uiteraard voorleggen aan uw uroloog of de polikliniek 

Urologie waar u onder behandeling bent. U kunt telefonisch 

contact opnemen via onderstaande gegevens. 

Franciscus Gasthuis, 010 - 461 6168 

Franciscus Vlietland, 010 - 893 1520 

Franciscus Willemsplein,  010 - 404 3360 

Buiten deze tijden kunt u bij spoed contact opnemen met de 

Spoedeisende Hulp: 

Franciscus Gasthuis, 010 - 461 6720 

Franciscus Vlietland, 010 - 893 1520 (bereikbaar van 10.00 uur 

tot 21.00 uur. Buiten deze uren kunt u contact opnemen met 

de Spoedeisende Hulp van Franciscus Gasthuis).   
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