Botox-behandeling bij overmatig zweten
U komt binnenkort naar het ziekenhuis voor een behandeling met botox. Deze
behandeling krijgt u, omdat u last hebt van overmatig zweten van uw oksels. In deze
folder geven wij u informatie over deze behandeling.

Wat is botox?
Botox bevat de stof botuline-toxine. Deze stof vermindert de aanmaak van zweet.
Botox heeft een werking van zes tot negen maanden. Daarna is het middel uitgewerkt.

Belangrijk!
De behandeling kan niet doorgaan als u:
 zwanger bent;
 een spierziekte hebt;
 een neurologische aandoening hebt.
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Behandeling van de oksels

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Voorbereiding
 Meld het ons als u overgevoelig (allergisch) bent voor jodium of medicijnen.
 Vertel het ons ook als u bloedverdunnende medicijnen, pijnstillers of antibiotica
slikt.
 Scheer twee tot drie dagen vóór de behandeling eenmaal uw oksels. Daarna
mag u de oksels niet meer scheren.
 Neem een oud, donkergekleurd T-shirt mee naar het ziekenhuis. Dat kunt u na
de behandeling aantrekken, zodat u geen vlekken in uw goede kleding krijgt.

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917
www.meandermedischcentrum.nl

De behandeling
De behandeling met botox vindt plaats op de polikliniek Dermatologie. Bij sommige
patiënten doen we een test met jodium en zetmeel. Hiermee kunnen we zien welke
plaatsen behandeld moeten worden. Daarna tekent de dermatoloog met een stift het te
behandelen gebied af. Dit gebied wordt in kleine vlakjes verdeeld. Vervolgens wordt
met een naaldje de botox in de huid gespoten. Meestal krijgt u tien tot vijftien injecties
per oksel. Dit kan even gevoelig zijn. De behandeling duurt in totaal ongeveer 20
minuten.

Na de behandeling
Na de behandeling worden de oksels verbonden met een gaas en gaat u naar huis.
U mag de eerste vier uur na de behandeling niet douchen. Verder mag u alles doen wat
u normaal ook doet.
Op de dag van de behandeling mag u geen bloedverdunnende pijnstillers slikken.
Paracetamol is wél toegestaan.
Op de dag van de behandeling mag u ook geen antibiotica innemen.
Bij een goed resultaat houdt het effect zes tot negen maanden aan.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Bijwerkingen
De kans op vervelende bijwerkingen van een botox-behandeling is heel klein. Bijwerkingen kunnen zijn:
bloeduitstortinkjes op de plaats van de prikken of een slap gevoel op de behandelde plekken. Deze bijwerkingen
zijn slechts tijdelijk en zijn niet gevaarlijk voor uw gezondheid.

Vragen
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? U kunt uw vragen stellen aan uw behandelend arts via de
polikliniek Dermatologie, telefoon: 033 – 850 5050.
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