
 
 

Botoxbehandeling 
 

 
U wordt verwacht op: 
 
Datum: ………………………………………….. 
 
Tijdstip: …………………………………………. 
 
Route: volg route 35 naar de EEG afdeling 
 
Afgesproken behandeling: Botoxbehandeling 
In overleg met uw neuroloog krijgt u binnenkort een botoxbehandeling van 
uw spieren rondom de ogen of de nekspieren. U dient uw patiëntenkaart 
mee te brengen. 
 
 
 
Wat is een botoxbehandeling 
Afhankelijk van uw klachten krijgt u een injectie met botox in de spieren 
rond uw ogen of nek. 
Een botoxbehandeling wordt onder andere gedaan bij:  

 Krampachtige dichtgeknepen ogen (blepharospasme); 

 Bepaalde spiertrekkingen in het gezicht (hemifacialis spasme); 

 Abnormale houdingen, bewegingen en spiertrekkingen in de 
nekspieren (cervicale dystonie). 

 
Botox is een eiwit dat zich vermengt met menselijk eiwit. Dit eiwitmengsel 
hecht zich tussen de zenuwen en de spieren waardoor er een blokkade 
ontstaat. Dit betekent dat de zenuwen geen signalen meer geleiden naar 
de spier waardoor deze minder krachtig samentrekt en/of enigszins 
verlamt. De mate waarin dit gebeurd hangt af van de hoeveelheid 
ingespoten botox. 
Het effect van de behandeling duurt ongeveer 12 weken waarna de 
behandeling moet worden herhaald. 
De behandeling wordt uitgevoerd door een neuroloog. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Voorbereiding 
Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen of medicijnen met antistolling? 
Geef dit dan door aan uw neuroloog. Het kan zijn dat u voor de 
behandeling tijdelijk met deze medicijnen moet stoppen. De neuroloog 
bespreekt dit met u. 
 
Duur van het onderzoek 
Het onderzoekt duurt ongeveer 30 minuten. 
 
Verloop van het onderzoek 
Met een dunne naald wordt er in een spier geprikt. Deze naald is 
verbonden met een apparaat waardoor de spieractiviteit hoorbaar wordt 
gemaakt. Daarna wordt de botox ingespoten. Het onderzoek wordt in het 
algemeen weinig of niet pijnlijk ervaren. 
 
Na afloop 
Na de behandeling mag u meteen naar huis. Houdt u er rekening mee dat 
u pas na één á twee weken iets merkt van de behandeling. 
 
Complicaties 
Het kan zijn dat uw huid na de injectie rood en geïrriteerd is. Dit gaat 
vanzelf weer over. Tevens kan het zo zijn dat de spieren slapper bij de 
nekspieren of ogen, zodat de oogleden dreigen dicht te vallen. Dit is een 
tijdelijk effect en moet worden gemeld zodat de dosis kan worden 
aangepast. Bij slikklachten (bij nekspierbehandelingen alleen) moet u 
meteen contact opnemen. Krijgt u klachten waar u ongerust over bent, 
neem dat gerust contact op met de polikliniek neurologie op 
telefoonnummer: 0513-685 370. 
 
Herhaling behandeling 
In overleg met uw neuroloog maakt u een vervolgafspraak. 
 
Meer informatie 
Bent u verhinderd of heeft u andere vagen, neem dan contact op met de 
polikliniek neurologie. Bent u verhinderd, dan vragen wij u minstens 48 uur 
voor de behandeling contact met ons op te nemen. 
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