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BEHANDELING VAN HYPERHIDROSIS met 
Botuilnetoxine

Uw dermatoloog besprak met u een behandeling van hyperhidrosis (overmatig zweten) met Botulinetoxine. 
Met onderstaande informatie willen wij u voorlichten over deze behandeling. 

Zweten is een normale natuurlijke reactie van het lichaam onder andere om zich van overtollige warmte te 
ontdoen. Bij sommigen is de zweetproductie echter zo hoog dat dat mensen hier last van hebben in het 
dagelijks leven. In dat geval spreken we van overmatig zweten.
Het botulinetoxine schakelt tijdelijk de zenuw uit die de zweetklier aanstuurt, waardoor de zweetklier geen 
zweet meer produceert. 

Andere behandelingen van hyperhidrosis
Er zijn nog andere manieren om overmatig zweten tegen te gaan:
	 •	 U	kunt	zelf	antitranspiratie	vloeistoffen	en	deodorants	kopen	dit	hebben	de	meeste	 
  patiënten natuurlijk al allemaal gedaan.
	 •	 U	kunt	een	iontoforese-apparaat	gebruiken.	Hierdoor	kan	het	zweten	tijdelijk	verminderen.		
  Desgewenst kunnen wij u hierover meer informatie verstrekken.
	 •	 Behandeling	met	medicijnen.	Uw	dermatoloog	kan	u	hierover	informeren.
	 •	 Operatief	een	zenuw	onderbreken.	Uw	dermatoloog	kan	u	hierover	informeren.

Wanneer mag u niet met botulinetoxine behandeld worden?
	 •	 Als	u	zwanger	bent,	overweegt	om	zwanger	te	worden	of	als	u	borstvoeding	geeft.
	 •	 Als	u	een	spierziekte	heeft.
	 •	 Als	u	geneesmiddelen	gebruikt	die	bij	gelijktijdig	gebruik	de	werking	van	botulinetoxine	A		
  versterken, zoals antibiotica (aminoglycosiden), benzodiazepines, lithiumzouten en  
  prednisolon, of die een spierontspannende werking hebben zoals spierverslappers.
	 •	 Als	u	een	aandoening	heeft	die	de	bloedstolling	beïnvloedt.
	 •	 Als	u	een	geneesmiddel	gebruikt	dat	invloed	heeft	op	de	bloedstolling	(ook	aspirine).
	 •	 Als	u	in	het	verleden	al	problemen	gehad	heeft	met	botuline-toxine.
	 •	 Als	u	pasgeleden	een	tetanusinjectie	heeft	gehad.
	 •	 Als	u	aan	uw	oksels	geopereerd	bent.

De voorbereiding
	 •	 Als	u	voor	behandeling	van	de	oksels	komt,	dan	wordt	u	verzocht	één	dag	voor	de	 
  behandeling de oksels te scheren.
	 •	 Wij	adviseren	voor	de	behandeling	een	oud	T-shirt	aan	te	trekken	zodat	eventuele	vlekken		
  door de behandeling uw nette kleding niet beschadigen.

De behandeling
Bij	deze	behandeling	wordt	botulinetoxine	met	allemaal	kleine	prikjes	geïnjecteerd	in	het	gebied	waar	u	
teveel zweet. Patiënten geven aan dat deze injecties pijn doen.

Na de behandeling
Uw reactievermogen kan onder invloed van spanning en medisch handelen verminderd zijn.  
Na	de	behandeling	adviseren	wij	u	zelf	geen	auto	te	rijden	of	te	fietsen.	Zorg	dat	iemand	u	naar	huis	
brengt.  
	 •	 U	mag	de	eerste	24	uur	niet	in	bad	volgende	dag	kort	douchen.
	 •	 U	mag	de	volgende	dag	weer	deodorant	gebruiken.
	 •		 U	zou	binnen	een	week	moeten	merken	dat	u	minder	zweet.	 
  Na twee weken is het effect maximaal.
Het effect van de botulinetoxine injecties op het overmatig zweten is tijdelijk. Het duurt gemiddeld vier tot 
zes maanden, vaak is dan een nieuwe behandeling nodig. 

Complicaties
	 •	 Een	zeer	klein	deel	van	de	patiënten	meldt	op	een	andere	plaats	van	het	lichaam	te	gaan		
  zweten.
	 •	 Griepachtige	verschijnselen	zoals	vermoeidheid,	lichte	koorts,	spierpijn.
	 •	 Deze	bijwerkingen	verdwijnen	meestal	binnen	een	aantal	dagen.	Wanneer	u	zich	zorgen		
  maakt over de bijwerkingen, bel dan met de kliniek 

 Tot slot
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u contact opnemen met de kliniek.
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