
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG, locatie West  
 

Botuline toxine 
  
OLVG locatie West, afdeling Klinische Neurofysiologie, route 33 

 

Uw afspraak is op ________-________-________ om ________.________ uur 

 

Kunt u niet komen of wilt u een andere afspraak maken? 

Bel dan zo snel mogelijk met de afdeling Klinische Neurofysiologie. Er kan dan een andere 

patiënt in uw plaats komen. 

 

Botuline toxine verslapt spieren en vermindert klachten van bijvoorbeeld 

ooglidsamentrekking (blefarospasme), spiertrekking in gezicht 

(hemifacialisspasme) of nek (torticollisspasme).  

 

Een behandeling met botuline toxine verslapt overactieve spieren en verstoort de functie. Het 

effect is tijdelijk, omdat het lichaam de zenuwverbindingen zelf weer herstelt. De behandeling 

moet daarom ongeveer elke 3 maanden worden herhaald. 

 

Bent u zwanger, heeft u een verhoogde bloedingsneiging of u gebruikt antistollingsmiddelen? 

Meld dit dan van te voren bij uw behandelaar. Zo nodig wordt de behandeling uitgesteld. 

 

De behandeling 

Duur van de behandeling 
De behandeling op het botuline spreekuur duurt ongeveer 15 minuten. Heeft u vragen of wilt 

u meer informatie over de behandeling? Maak dan een aparte afspraak op de polikliniek 

Neurologie. 

 

Voorbereiding 
Er is geen speciale voorbereiding nodig. Draag op de dag van de behandeling bij voorkeur 

geen kleding met hoge boord of col. 

 

De behandeling 
Bij de behandeling zijn een neuroloog/klinisch neurofysioloog, soms een arts-assistent 

neurologie in opleiding aanwezig en we leiden op dit moment een physician assistent op. De 

arts vraagt naar uw klachten en informeert naar het effect van een eventuele voorgaande 

behandeling. U wordt gevraagd om bepaalde bewegingen te maken of een stukje te lopen. 

Dit is nodig om de hoeveelheid en plaats van de injectie te bepalen.  

 

Op de schouder of het hoofd plaatsen we enkele plakkertjes om de spieractiviteit te meten. 

De punt van de injectienaald is met een draad verbonden aan een apparaat dat de 
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spieractiviteit laat zien en horen. Dit garandeert dat de botuline op de juiste plaats wordt 

toegediend. 

 

Complicaties 

Complicaties zijn niet te verwachten. 

 

Bijverschijnselen 
 Op de plaats van de injectie kan een bloeduitstorting of pijnlijke plek ontstaan.  

 Een paar dagen een ´grieperig gevoel´.  

 Ongewenste spierzwakte. Afhankelijk van de plaats van injectie is er soms sprake van 

een hangende mondhoek, een hangend ooglid, slikklachten of moeite het hoofd overeind 

te houden. De klachten worden vanzelf minder en dat duurt meestal enkele weken. 

 

Resultaat  

In uw dossier noteren we uw klachten en houden we nauwkeurig het effect van de 

behandeling bij. Dit is noodzakelijk om de eventuele vervolgbehandeling hierop af te 

stemmen.  

 

Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/klinische-neurofysiologie 

 

 

Contact  
afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF), locatie West 

T 020 510 83 20 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)  

Route 33 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl   |   Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 7 juli 2021, foldernr.2123 
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