Behandeling van overactieve blaas met botox
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Uw behandelend arts heeft bij u de diagnose overactieve blaas gesteld. Dit betekent dat uw blaas
onwillekeurig samentrekt. Door de overactieve blaas moet u vaak plassen en wordt het plassen
meestal vooraf gegaan door hevige aandrang. Het kan voorkomen dat u af en toe de urine niet kunt
ophouden en urineverlies hebt. Er zijn meerdere mogelijkheden voor de behandeling van een
overactieve blaas. Samen met de arts hebt u voor de behandeling met botoxinjecties gekozen. Deze
behandeling van een overactieve blaas wordt maandelijks meerder keren in dit ziekenhuis uitgevoerd.
In deze brochure leest u meer over een behandeling bij een overactieve blaas door middel van
botoxinjecties.

Wat is botox?
Botox (de afkorting voor botuline-toxine) is een medicinale stof die de signaaloverdracht van
zenuwvezels naar spieren onderbreekt. Als botox in een spier wordt gespoten ontvangt deze spier
geen signaal meer. De spier is hierdoor verlamd. Botox is het meest bekend van het gebruik in het
gelaat om rimpels te behandelen. Maar botox wordt ook gebruikt voor de behandeling van een
overactieve blaasspier. Het middel verlamt dan de spieren die de blaas activeren. Mogelijk worden ook
de gevoelszenuwen vanuit de blaas geblokkeerd. Hierdoor vermindert de aandrang om te plassen.

Ingreep
Voor het juiste effect moet de botox direct in de blaasspier worden gespoten. Deze injecties worden
op 20 plaatsen gegeven. Tijdens de behandeling ligt u op uw rug met uw benen in de beensteunen.
Na de verdoving wordt een hol buisje met een camera (een blaaskijker) via uw plasbuis tot in de blaas
ingebracht. 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 in te brengen. De uroloog
prikt, met behulp van een lange injectienaald door een blaaskijker, op de juiste plaatsen. Deze
injecteert op 20 plaatsen een kleine hoeveelheid botox (1 cc).
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Opname
De ingreep vindt meestal plaats onder lokale verdoving, en soms onder narcose. De arts bepaalt of u
voor de ingreep nuchter moet zijn en/of u een katheter krijgt. Als u geen katheter hebt mag u
dezelfde dag nog naar huis, anders moet u een nachtje blijven.

Wat kunt u van de ingreep verwachten?
De ingreep is effectief bij ongeveer 70 procent van de behandelde patiënten. De ingreep heeft geen
nare neveneffecten. Soms kan er gedurende enkele dagen na de ingreep een beetje bloed in de urine
zitten. Het effect van de behandeling is na ongeveer 3 dagen te merken. Botox werkt ongeveer 6 tot
10 maanden. Als het is uitgewerkt kan de behandeling herhaald worden.

Complicaties
Soms werkt de botox zo goed dat de patiënt enige tijd niet goed meer kan plassen en daarom zichzelf
enkele malen per dag moet katheteriseren. U krijgt dan hiervoor de nodige instructies.

Nazorg
Er is geen specifieke nazorg nodig. U mag na de ingreep weer uw normale activiteiten oppakken. Bij
pijnklachten mag u, indien nodig, paracetamol gebruiken.

Contact opnemen
Als u één van onderstaande klachten hebt, neem dan zo snel mogelijk contact op met polikliniek
Urologie. Buiten de openingstijden van de polikliniek kunt u voor dringende zaken contact opnemen
met de Spoedeisende Hulp of met de huisartsenpost.
•
•
•
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Als u plotseling hevige of aanhoudende buikpijn hebt.
Bij hevig bloedverlies en het plassen van grote bloedstolsels.
Als u plotseling niet meer kunt plassen of u het gevoel hebt dat u niet goed uit kunt plassen.
Als u enkele dagen na de operatie koorts hebt (meer dan 38ºC).

Controle
Een aantal weken na de behandeling komt u bij uw uroloog op controle om de resultaten van de
behandeling te bespreken. U komt dan met een lege blaas, zodat de uroloog met een echo kan zien of
u de blaas goed leeg plast. Vaak wordt u gevraagd een plaslijst (mictielijst) bij te houden.

Tot slot
Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt kunt u contact opnemen met de afdeling Urologie.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):
Polikliniek Urologie:
Locatie ETZ Elisabeth
Route 18

(013) 221 00 00
(013) 221 03 90

Locatie ETZ TweeSteden
Route; polikliniekgebouw, wachtruimte 6
Afdeling 2A:

(013) 221 53 44

Afdeling 2B:

(013) 221 53 82
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