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Botuline toxine behandeling 
 
Binnenkort komt u naar ziekenhuislocatie Almelo voor een botuline toxine 
behandeling. In deze folder kunt u meer lezen over de gang van zaken tijdens en na 
de behandeling. 
 
De voorbereiding 
Voor deze behandeling is geen aparte 
voorbereiding nodig. U mag dus ook gewoon 
eten en drinken. Wij verzoeken u zich bij de 
balie van de polikliniek neurologie te melden, 
routenummer 0.5. Een laborant KNF zal u 
daar verder begeleiden. 
 
De botuline toxine behandeling 
Doel van de behandeling is het opheffen van 
een te grote spierspanning in een of 
meerdere spieren. De stof botuline toxine kan 
de spierspanning op korte termijn 
verminderen/normaliseren. De duur van het 
effect, is in het algemeen twee tot drie 
maanden. 
 
De behandeling vindt plaats op de afdeling 
klinische neurofysiologie. 
U zit op een stoel of ligt op een 
onderzoeksbank waarna de medisch specialist 
een klein naaldje inbrengt in de betreffende 
spier. Vervolgens wordt de stof botuline 
toxine ingespoten. Soms voert de medisch 
specialist tegelijkertijd een EMG (elektrisch 
spieronderzoek) uit om de precieze plaats van 
inspuiting te bepalen. Voor het onderzoek is 
geen verdoving nodig. Het prikje voelt u even 
maar is goed te verdragen. 
 
Duur van de behandeling 
De behandeling duurt tien tot twintig 
minuten. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Resultaat van de behandeling 
Een week na de behandeling begint de stof 
botuline toxine zijn werk te doen.  
De spierspanning zal dan langzaam minder 
worden. Na drie weken is het effect volledig 
merkbaar en houdt dan gemiddeld twee 
maanden aan. Daarna kan het nodig zijn de 
behandeling regelmatig te herhalen. 
 
Vragen 
Mocht u vragen hebben over de behandeling 
stel ze dan gerust.  
U kunt telefonisch contact opnemen met het 
secretariaat van de polikliniek neurologie, 
telefoonnummer 088 708 43 20. 
 
Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. 
U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet. 
Kijk voor meer info op zgt.nl/mijnzgt. 

https://www.zgt.nl/patienten-en-bezoekers/inloggen-in-mijnzgt/

