
Botox infiltraties bij spasticiteit na CVA
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Hoe een afspraak maken?  
Secretariaat Fysische Geneeskunde en Revalidatie 014 57 70 35 

Algemene openingsuren: elke dag van 8u30 tot 12u en van 12u30 tot 17u.
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Wat zijn de mogelijke 
neveneffecten?
Over het algemeen treden 
bijwerkingen in de eerste dagen 
na toediening op en zijn deze van 
voorbijgaande aard. Bij elke injectie is 
het te verwachten dat zich lokaal pijn 
of blauwe plekvorming kan voordoen. 
Zelden is er ook sprake van wat 
malaise of een grieperig gevoel.

Wat is BOTOX?
Botuline toxine of BOTOX blokkeert 
de prikkeloverdracht van de zenuwen 
naar de spieren. Hierdoor vermindert 
de overactiviteit van de spieren 
waardoor deze zich ontspannen.

Wie komt in aanmerking?
De revalidatiearts zal u op raadpleging 
zien en nagaan of u voldoet aan de 
voorwaarden voor een behandeling 
met BOTOX.
De belangrijkste voorwaarden zijn:

 De eerste behandeling gebeurt 
tussen de 3 maand en het jaar na 
uw cva of beroerte

 Er is een spasticiteit van pols en 
vingers

 Er zijn nog geen spierverkortingen
 U volgt revalidatie in het ziekenhuis
 Er is door het revalidatieteam 

een specifieke doelstelling 
vooropgesteld die we willen 
bereiken met de BOTOX infiltraties

Hoe verloopt een behandeling?
De arts bepaalt welke spieren bij u 
moeten behandeld worden en met 
welke dosis BOTOX.
Tijdens de behandeling wordt met een 
speciale naald de BOTOX ingespoten 
in de spieren. Door kleine elektrische 
schokjes op de naald te zetten zal 
de spier zich opspannen en zal uw 
arm wat bewegen. Dit is niet pijnlijk. 
Hiermee kunnen we zien of de naald 
perfect in de juiste spier zit die we 
willen behandelen.

De eerste weken na de 
behandeling 
Het effect van de behandeling zal 
u na enkele weken voelen en blijft 
gemiddeld 4 maanden duren. Tijdens 
deze periode wordt zo nodig uw 
therapie of spalk aangepast en wordt 
geëvalueerd of verdere behandeling bij 
u zinvol is.

Spasticiteit komt vaak voor bij mensen die een CVA of beroerte hebben gehad. 

Spasticiteit is een toegenomen spierspanning in arm of been aan de kant van 
de verlamming. Dit komt omdat de zenuwen die uw spieren controleren zijn 
aangetast door de beroerte. Spasticiteit kan pijnlijk zijn. Na verloop van tijd 
kunnen de spieren ook korter worden dan normaal. Vaak wordt het hierdoor 
moeilijker om u aan te kleden en te wassen.

Spasticiteit wordt behandeld met medicatie, spalken en revalidatie.
Indien dit niet volstaat kan gekeken worden of BOTOX infiltraties bij u nuttig 
kunnen zijn.

Hoeveel kost een behandeling?
Voorlopig is BOTOX enkel terugbetaald 
voor de behandeling van spasticiteit 
van de arm na een CVA.
De BOTOX wordt gedeeltelijk 
terugbetaald als u aan de voorwaarden 
voldoet, maar u moet zelf nog een 
deel van de medicatie betalen. Ook 
voor de speciale naald wordt een 
opleg gevraagd. Uw arts zal u hier op 
voorhand over inlichten.
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