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GEÏNF
FORMEE
ERDE TO
OESTEM
MMING
‘botox’-insp
puiting in de bllaas
Geachte patiënt,
ormatiebrochu
ure werd gesschreven doorr de Belgische Associatie van
v Urologie (BAU) en dankzij het
Deze info
Verbond der Belgische
e Beroepsvere
eniging van G
Geneesheer-S
Specialisten (V
VBS-GBS).
estemd voor patiënten en
e gezondhe idswerkers en
e heeft tot doel u te informeren over
o
uw
Ze is be
behandelling, frequentte bijwerkingen en de meeest voorkomende of ernsttige complicaaties die eruitt kunnen
ontstaan.
ochure is nie
et allesomvatttend en/of eexhaustief en is gebasee
erd op de huuidige stand van de
Deze bro
medische
e wetenschap
p en op de toepasselijke m
medical guidelines omtrentt een inspuitinng van botulinetoxine
A in de detrusor. Tiijdens de co
onsultatie meet de behand
delende arts zal u, voorr zover dit nodig
n
is,
nde relevante informatie worden
w
meegeedeeld.
bijkomen
el van de bro
ochure vindt u algemene in
nformatie ove
er de ‘botox’-inspuiting.
In dit dee
Een twe
eede, aparte
e deel omva
at het conccrete informatie-en toestemmingsform
mulier dat u moet
ondertekkenen alvoren
ns de behande
eling kan worrden uitgevoe
erd.

Algemen
ne informa tie over de
e ‘botox’-inspuiting
1) Beh
handeling van
v
de sym
mptomen v
van een overactieve
o
blaas doo
or inspuitin
ng van
ulinetoxine
e A in de dettrusor
botu

Hoe werrkt een normale blaas?
De blaass is eerst en vooral
v
een re
eservoir dat gedurende enkele
e
uren de
d urine moeet kunnen op
phouden
(vullingssfase) om da
aarna samen
n te trekken en alle urin
ne af te voe
eren, op eenn snelle en bewuste
b
n wanneer de
d omstandig
gheden het toelaten, nl. op een gesschikte plaatts en op
manier ((plasfase) en
een gescchikt momen
nt.
De spierr van de urineblaas (de detrusor)
d
mooet dus ontsp
pannen zijn tijdens
t
de fasse van het vullen
v
en
ase van het p
plassen.
enkel samentrekken tijdens de fa
andoeningen
n (ruggenme
ergletsel, multipele scleroose, beroerte
e, ziekte
Er bestaan vele neurologische aa
wicht tussen d
de vullings- en
e mictiefase
e kunnen verrstoren.
van Parkkinson, ...) diie het evenw
Dit gesto
oorde evenw
wicht kan echter ook optreeden zonder een neurolo
ogische aandooening.
men tijdens de vullingsfa
In beide gevallen tre
ekt de blaas plotseling
p
sam
ase.
s
n kan er ineeens een ho
oogdringende
e nood ontsttaan om te plassen,
Door ditt plotseling samentrekke
eventuee
el gepaard met urineve
erlies. We sp
preken in dit
d geval ove
er urine-incoontinentie do
oor een
overactie
eve blaas.
arom heeftt uw arts u een insspuiting va
an botuline
etoxine A in de blaa
aswand
2) Waa
voorgesteld?
ehandeling voor
v
omdat aandere behandelingen niet effectief zzijn bij u of omdat
o
u
Hij/zij sttelt u deze be
ze moeilijk verdraagtt of zelfs tegenaangewezzen zijn.
e medicam
menteuze beh
handeling ge
eprobeerd wo
orden met eeen anticholin
nergicum
Meestal zal er eerst een
f
e, darifenacin
ne, propiverin
ne) of beta3--agonisten
(zoals oxxybutinine, solifenacine, fesoterodine
(mirabeg
gron).
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U hebt m
misschien ook enkele sessies kinesith erapie gevolgd en eventueel neurom
modulatie ond
dergaan,
waarbij d
de posterieure scheenbee
enzenuw of d
enuwwortels werden gesstimuleerd.
de sacrale ze
3) Watt is botuline
etoxine A?
oxine (zenuw
wgif). Deze neurotoxine
e wordt gepproduceerd door
d
de
Botulinettoxine A is een neuroto
bacterie Clostridium botulinum.
dt ingespoten, kunnen de
d zenuwuiteeinden in de
eze spier
Wanneerr botulinetoxxine A in een spier word
tijdelijk geen signale
en meer uitzenden om de spier te doen bewe
egen. De spiier is dan voor
v
een
e periode onttspannen. Na
a enkele wekken herstelt het systeem
m de signalenn van de zenuw naar
beperkte
de spierr. Dit beteke
ent dat de zenuwuiteind
z
den en de sp
pieren opnie
euw geleideliijk aan beginnen te
werken zzoals dit hett geval was vóór
v
het insp
puiten van botulinetoxine
b
e. In België werd botulin
netoxine
A (Botoxx® en Dysport) in eerste instantie go
oedgekeurd en
e geregistre
eerd als doeeltreffende en
n veilige
behande
eling van faciale hem
mispasme ((spierkramp aan één gezichtshellft), blefaro
ospasme
(ooglidkrramp), cervvicale dysto
onie (tortico
ollis spasticca: scheve hals t.g.vv. spierkram
mp) en
geassociieerde foca
ale dystoniie (7e crraniale zen
nuw). Deze
e aandoeniingen vero
oorzaken
ntroleerde spierbewegin
s
gen als g evolg van een overm
maat van stimulatie van
v
de
ongecon
zenuwuitteinden.
Wanneerr een kleine dosis van neurotoxine i n de overacttieve spier wordt
w
ingespooten, verdwijnen de
abnorma
ale spierbewe
egingen. De betrokken sp
pieren zijn dan in rust.
Meer dan 10 jaar ge
eleden was er een groeep van urolog
gen die op de
d idee gekoomen waren
n om dit
en van botulinetoxine A ttoe te passen
n op een ove
eractieve urinneblaas. Re
esultaten
principe van inspuite
onderzoeken tonen aan dat
d dit een do
oeltreffende en veilige be
ehandeling iss van zowel de
d blaas
van spilo
als van d
de eerder ge
enoemde aan
ndoeningen, waarvoor ee
en terugbeta
aling reeds eerkend is. He
et is dan
ook als g
gevolg van deze
d
onderzo
oeken dat bo
otulinetoxine A (Botox®) eveneens weerd goedgek
keurd en
geregistrreerd in Belg
gië. De symp
ptomen die g
gepaard gaan
n met een ov
veractieve bllaas vermind
deren bij
ongevee
er 70 % van de patiënten
n. In België is er enkel terugbetaling
t
g van de speecialiteit Boto
ox® voor
patiënten
n met onderliggende neu
urologische aaandoeningen.
e wordt botulinetoxine
e A ingespo
oten?
4) Hoe
oog brengt via
v de plasbu
uis een cameeraatje (cysto
oscoop) in de
d blaas in. H
Hij onderzoe
ekt eerst
De urolo
de blaass en brengt daarna via de cystosco
oop een naa
ald in waarm
mee hij 10 to
tot 30 prikje
es geeft,
afhankellijk van de do
osis botulinetoxine A. Bij elke prik wo
ordt er een kleine
k
hoeveeelheid botulin
netoxine
A ingesp
poten. De prrocedure duu
urt ongeveerr 5 minuten. U kunt de inspuiting voolgen op het scherm
als u datt wenst.
Vaak wo
ordt de inspu
uiting uitgevo
oerd onder lo
okale verdov
ving (er word
dt dan lidocaaïne ingedruppeld in
de blaass door een blaassonde
b
die
d door de vverpleegkund
dige is aangebracht na uuw aankomsst in het
dagzieke
enhuis). Als de patiënt het
h wenst, kaan ook een algemene ve
erdoving of een sedatie worden
voorzien.
Voor de ingreep:
Uw urine
e moet worden onderzoccht in het lab
boratorium 8 tot 10 dagen voor de innspuiting. We
e vragen
u om contact op te nemen
n
met uw
u behandellende arts om
m na te gaan
n of uw urinee steriel is. Is er een
ectie in uw u
urine gedeteccteerd, dan zal
z uw beha ndelende artts u een
besmettiing of een bacteriële infe
antibioticcum voorsch
hrijven dat u ten minste 2 dagen vóór de dag van
n de inspuitinng moet beginnen in
te nemen.
b
met antibiottica moet wo
orden voorgeschreven, iis het belang
grijk om
Belangrijjk: als een behandeling
antibioticca van de grroep aminogllycoside te vvermijden tijd
dens 3 weken vóór de insspuiting en 2 weken
erna.
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Is de uriine daarente
egen steriel, dan zal uw uroloog u misschien
m
een
n desinfecterrend middel voor de
urine vo
oorschrijven dat u moet innemen op
p de avond vóór de dag van de innspuiting (ditt is een
profylacttisch antibiotticum).
Het is a
aanbevolen om
o een bloe
edtest op zw
wangerschap uit te voerren bij vrouw
wen van vru
uchtbare
leeftijd d
die geen of onregelmatig
o
anticoncept ie gebruiken.
Als u an
nticoagulantia
a of tromboccytenaggregaatieremmers (geneesmid
ddelen die heet bloed verdunnen,
zoals Asa
aflow, Cardio
o-aspirine, Plavix
P
of clop
pidogrel, Xare
elto, Marcoumar, Sintrom
m...) inneem
mt, vertel
dit dan zeker aan uw uroloo
og. Meestal moet gesto
opt worden met het innemen va
an deze
geneesm
middelen en soms
s
moeten er andere voor in de plaats
p
worden
n ingenomenn voor de insspuiting.
Na de in
nspuiting ma
ag u uw geneesmiddelen
n opnieuw in
nnemen en dit
d van zodraa de urine helder is.
Het is gewoonlijk uw
w huisarts of
o uw cardio loog die zal beslissen of het stopgeezette genee
esmiddel
moet verrvangen worrden door een ander tijdeens de overg
gangsperiode.
Als uw b
blaas niet kan
n worden lee
eggemaakt d oor sonderen en als u ee
en verminderrde straal erv
vaart bij
het plasssen of als u geregeld
g
dru
uk moet uitoeefenen om te
e plassen, da
an kan een ‘bbotox’-inspuiting een
symptom
matisch resid
du veroorzak
ken. Dit beteekent dat uw
w blaas mind
der goed leeeggemaakt wordt
w
en
dat u lasst zult krijgen
n van het gev
voel dat uw blaas niet go
oed leeg is.
U moet zzich dan aan
nleren om uzzelf te sondeeren (autoson
ndage). Het risico is variiabel afhanke
elijk van
de dosiss botulinetoxxine A die wordt
w
ingespo
oten. In bijn
na alle geva
allen is dit eeen tijdelij probleem
(enkele w
weken). Bespreek dit opn
nieuw met uw
w uroloog vo
oor de inspuiiting.
ug naar huiis en gewoo
onlijke evollutie
5) Teru
nspuiting ond
der lokale ve
erdoving werrd uitgevoerd
d, kunt u he
et dagziekenhhuis zeer sne
el na de
Als de in
behande
eling verlaten
n.
U blijft minstens 3 uur opgeno
omen in hett ziekenhuiss als de insp
puiting ondeer sedatie of
o onder
ne verdoving werd uitgev
voerd; in dit geval mag u natuurlijk zelf geen vooertuig bestu
uren om
algemen
terug na
aar huis te ga
aan (niet zelff rijden tot dee ochtend na
a de ingreep).
mictiedrang voelen als gevolg
g
van irrritatie van de
d blaas
De dag van de inspuiting zult u wat meer m
unt uw norma
ale activiteiteen hervatten
n onmiddellijk
k na de inspuuiting.
door de prikjes. U ku
ot 1 week na
a de inspuitinng, en het maximale
m
Het effecct van botuliinetoxine A is voelbaar vvan 48 uur to
effect wo
ordt bereikt na 2 weken.
Als u al anticholinerrgica inneem
mt, zult u wo
orden gevra
aagd om de dosering tee verlagen een paar
na de inspuitting, in de hoop
h
dat u 1 tot 2 wek
ken later vollledig met deeze medicijn
nen kunt
dagen n
stoppen..
Uw urolo
oog kan u vrragen om opn
nieuw op con
nsultatie te komen
k
met een
e mictiekaaart enkele weken
w
na
de inspu
uiting, om de
d blaascapa
aciteit te veergelijken vó
óór en na de behandelinng. Een con
ntrole is
sowieso steeds nuttig
g na een eerrste behandeeling.
In zeldza
ame gevallen of in studieverband zaal er een urrodynamisch bilan wordeen opgesteld
d om de
doeltrefffendheid van de botulinetoxine A te contro
oleren. Dit geldt hoofddzakelijk vo
oor een
neurolog
gische blaassstoornis.
Na enke
ele maanden
n zult u vasttstellen dat u opnieuw vaker en met meer aanndrang zult moeten
plassen, dit betekentt dat de doeltreffendheid van de botu
ulinetoxine la
angzaamaan vermindert.
mplicaties?
?
6) Watt zijn de risico’s en com
mige patiëntten beschrev
ven een
Er werden tot nog toe weinig bijwerkingeen gerapportteerd. Somm
gevoel te vergelijken
n met een griepachtig
g
syyndroom. An
nderen krege
en last van een blaason
ntsteking
(cystitis)).
Soms wo
ordt een lich
hte bloeding waargenomeen onmiddellijk na de insspuiting. Som
ms gaat het om een
ernstigerre bloeding waarbij
w
een continue blaaasspoeling nodig is voo
or enkele ureen. Hierdoor moet u
enkele u
uren langer in het dagzziekenhuis o pgenomen blijven.
b
In zeer zeldzam
me gevallen blijft de

4/5
20140301
2

bloeding
g aanhouden
n en wordt er besloten om de bla
aas continu gedurende 24 uur te spoelen,
s
waardoo
or de patiëntt de nacht moet
m
doorbreengen in he
et ziekenhuis. Als u een bloeding he
ebt en u
keert te snel terug naar
n
huis, da
an loopt u heet risico dat u dezelfde avond of de ddag erna in urgentie
orden binnen
ngebracht do
oordat er zicch klonters hebben
h
gevormd in de bblaas en u niet meer
moet wo
kunt plasssen. Dit is een
e pijnlijke situatie, waaarbij opnieuw
w een continu
ue blaasspoeeling opgesta
art moet
worden. U loopt dan het risico da
at u enkele d
dagen in het ziekenhuis moet
m
blijven.
en ook geva
allen gemeld van een tijd
delijke spierzzwakte en so
oms onvolleddige lediging
g van de
Er werde
blaas, off soms spierzzwakte van andere
a
spiereen.
Al deze bijwerkingen
n zijn in hett algemeen van korte duur. Deze opsomming
o
iss waarschijn
nlijk niet
a bijwerkin
ngen gemeld
d worden. He
et is dan ook
k belangrijk ddat, als u be
eslist om
volledig omdat niet alle
handeling te
e ondergaan en als u eeen bijwerking ervaart die niet vermeeld werd, u dit laat
deze beh
weten aa
an uw uroloo
og.
Het doe
el van de be
ehandeling is de samen
ntrekkingen van de blaa
asspier te ve
verminderen, u kunt
probleme
en met plasssen ontwikke
elen; in dit geeval kan er een
e belangrijke hoeveelheeid urine in de
d blaas
achterbliijven waardo
oor u zult mo
oeten leren zzichzelf te so
onderen. Uit veiligheid iss het interessant om
te leren sonderen voor
v
de insp
puiting met botulinetoxin
ne A gebeurrt. U kunt ddit aanleren van uw
pleegkundige op de afdeliing urologie.
uroloog met de hulp van de verp
evallen werd
d een bijwerrking beschrreven die ge
epaard ging met een algemene
In zeer zeldzame ge
puiting met botulinetoxxine A. Het ging om een spierzw
wakte gepaa
ard met
zwakte na de insp
heden en een
e
infectie van de lucchtwegen. Dit
D effect is vooral gem
meld bij
ademhallingsmoeilijkh
patiënten
n met een verlamming
v
als
a gevolg vaan een dwarsslaesie. Dit zijn
z patiëntenn bij wie een
n relatief
hoge dossis botulineto
oxine A werd
d gebruikt.
eveel kost de
d ingreep?
?
7) Hoe
aat een no
omenclatuurnummer vo
oor urologissche prestatties (de inggreep) zoda
at deze
Er besta
terugbettaald worden
n door het RIIZIV.
Voor hett middel zelff, botulinetox
xine A, moett u €180 per flesje van 100 eenhedeen (100 U Allergan)
A
rekenen.. De ziekteve
erzekering za
al principieel tussenkome
en in de terug
gbetaling vann de flesjes wanneer
w
het gaa
at om een neurologiscche blaassto
oornis secun
ndair aan multipele scclerose of bij een
neurolog
gische blaassstoornis secundair aan eeen dwarslaessie (ernstig ru
uggenmergleetsel).
Sinds 1 juni 2013 iss er terugbe
etaling van d
de specialite
eit BOTOX® voor de behhandeling va
an urineentie bij vollwassenen met
m neurogeene detrusorroveractiviteitt bij een neeurogene blaas door
incontine
stabiel su
uprasacraal ruggenmergletsel of multtiple sclerose
e.
Eerst die
ent een proe
efbehandelin
ng te worde n gegeven met
m BOTOX® (gratis terr beschikking
g gesteld
door hett bedrijf) datt tot een sig
gnificante veerbetering va
an de klinische toestand zou moeten
n zorgen:
het aanttal incontinen
ntievoorvallen dient met ten minste 5 episodes per
p week verrminderd te zijn sinds
het begin
n van de beh
handeling me
et BOTOX®.
Indien g
gunstige resp
pons, dan be
ekomt men d
de terugbeta
aling van de
e specialiteit BOTOX®, ge
edurende
een periode van 12 maanden (m
maximaal 40
00 Allergan-e
eenheden BO
OTOX® per jjaar en 200 Allerganen per sessie).
eenhede
Naargela
ang de ernstt van de ove
eractiviteit vaan uw blaas,, hebt u een
n half flesje (50 eenhede
en), een
volledig flesje (100 eenheden) of meer dan
n een volled
dig flesje nodig. U zult ddit met uw uroloog
en.
bespreke
g van u?
8) Watt verwacht uw uroloog
oog heeft u de werkwijzze van de beehandeling uitgelegd
u
me
et de verschhillende bijwe
erkingen
Uw urolo
ervan en
n dus ook de risico’s verb
bonden aan d
de behandeling.
g vragen heb
bt, dan heeftt hij/zij graag
g dat u die sttelt voor de behandeling.
b
.
Als u nog
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De urolo
oog moet eerst veel informatie verzaamelen over uw patholog
gie om u te kunnen help
pen met
het beha
andelen van uw overeractieve blaas door deze inspuiting
i
va
an botulinetooxine A. Hij/zij zal u
dan ook vele vragen stellen, waa
arop u in alle eerlijkheid dient
d
te antw
woorden.
n van informa
atie tussen u en de uroloog, is het voor
v
u mogeelijk om te begrijpen
Door hett uitwisselen
waarom er u werd vo
oorgesteld de blaas te injjecteren mett botulinetoxine A.
i bijlage te onderteken en, aanvaarrdt u dat de inlichtingenn die u aanb
belangen
Door het formulier in
m worden opg
geslagen in een
e gegeven
nsbank en ev
ventueel onderwerp zulleen uitmaken van een
anoniem
publicatie met als doel
d
de kenn
nis in dit do
omein te he
elpen ontwik
kkelen. Doorr het informatie- en
mingsformulier te onderrtekenen, beevestigt u uw
u toestemm
ming met dee behandelin
ng door
toestemm
injectie vvan botulinettoxine A in de
d urineblaass. Dit betekent dat u mett de voordeleen maar ook
k met de
risico’s vvan de behan
ndeling instem
mt.
Tenslotte
e bevestigt u ook dat u op
o de hoogtee bent van het feit dat bo
otulinetoxinee A niet terug
gbetaald
wordt, ttenzij u aa
an de inclusiecriteria vvoldoet die het RIZIV bepaald heeeft (neuro
ologische
blaasstoo
ornis secund
dair aan multipele scleroose of bij een
n neurologische blaasstooornis secund
dair aan
een dwa
arslaesie).
ekent dit formulier ook.. Zo verklaa
art uw urolo
oog dat u aalle informattie hebt
Uw uroloog onderte
en over deze
e behandelin
ng, met inbeg
grip van de voordelen maar
m
ook vann de risico’s, en dat
ontvange
hij/zij a
al uw vrage
en heeft kunnen
k
bean
ntwoorden. De uroloog
g bevestigt hierbij dat hij/zij
verantwo
oordelijk is voor
v
uw beha
andeling.
een
Algeme
ënt hebt u re
echt op volle
edige inform
matie over uw
w medisch probleem en over de aan
nbevolen
Als patië
chirurgissche ingrepen
n.
mulier wordt u meegegev
ven tijdens d
de raadplegin
ng bij uw be
ehandelende arts waar u,
u indien
Dit form
aanvullende informatie krijgt.
k
Het fo
ormulier mo
oet worden ingevuld en moet onde
ertekend
nodig, a
worden teruggestuurd naar een persoon va n het medissche team vó
óór de operaatie om uw medisch
gen.
dossier tte vervolledig
o u te vero
ontrusten, maar
m
om u vo
oldoende te informeren, zodat u
Deze infformatie is niet bedoeld om
kunt besslissen of u deze
d
ingreep al dan niet w
wenst te ond
dergaan.

