
    

    

  Patiënteninformatie  Patiënteninformatie  Patiënteninformatie  Patiënteninformatie    

    

Botox therapie voor speekselvloedBotox therapie voor speekselvloedBotox therapie voor speekselvloedBotox therapie voor speekselvloed    
    
Deze informatiefolder geeft u informatie over een behandeling met botuline toxine onder 
narcose. Het is goed u te realiseren dat de situatie anders kan zijn dan beschreven. Uw 
arts geeft dit dan aan. 
 
Botuline toxine kan gedurende enkele maanden de speekselvloed vanuit de speekselklier 
in de mond verhinderen. Het medicijn moet ter plekke worden aangebracht waarvoor een 
plaatsbepaling met een echograaf noodzakelijk is. Bij sommige patiënten kan de ingreep 
poliklinisch gedaan worden, bij anderen zal een algehele narcose nodig zijn omdat het 
noodzakelijk is dat de patiënt stil ligt. De noodzaak voor narcose wordt bepaald door de 
neuroloog in samenspraak met de verwijzend arts.  
 
VoorVoorVoorVoorbereidingbereidingbereidingbereiding    

• Tot vier uur voor de ingreep niets via de mond innemen. 

• Bij voeding door een maagkatheter (PEG) ook tot vier uur voor de ingreep geen 
voeding of vocht innemen. 

• Als de ingreep ’s middags plaatsvindt, is thee of water  
’s ochtends geen bezwaar. 

• Geen maaltijden. 
 
OpnameOpnameOpnameOpname    
Een opname voor één dag is noodzakelijk. Een dagopname is in principe op afdeling N, 
soms op afdeling neurologie (F) in Goes. Vooraf komt de anesthesist kijken of alles in orde 
is. Het kan zijn dat dit poliklinisch al eerder gedaan is.  
De patiënt wordt naar de operatiekamer gebracht. Een ouder of een begeleider mag bij de 
inleiding aanwezig zijn. 
De ingreepDe ingreepDe ingreepDe ingreep    
Nadat de patiënt onder narcose is gebracht, wordt de vloeistof toegediend in de 
speekselklieren. Er wordt gebruik gemaakt van een echograaf om de speekselklieren in 
beeld te krijgen. De behandeling duurt slechts enkele minuten.  
Na de behandeling gaat de patiënt terug naar de verpleegafdeling. Als alles goed gaat en 
de neuroloog gaat akkoord mag de patiënt naar huis. 
  
ComplicaComplicaComplicaComplicatiestiestiesties    
Soms is er sprake van kleine bloeduitstortinkjes in de hals,  ook kan er wat bloed in het 
speeksel zitten. Na ongeveer twee weken is het effect merkbaar. 
 
NaNaNaNa----controlecontrolecontrolecontrole    
Na-controle vindt plaats via de polikliniek of telefonisch.  
De neuroloog bespreekt dit vooraf met u. 
 
Tot slotTot slotTot slotTot slot    
Deze informatiefolder kan nooit volledig zijn. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen dan 
kunt u deze stellen aan de neuroloog. 
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