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OMSCHRIJVING

WERKING

VERLOOP VAN DE BEHANDELING

Na een CVA (beroerte) ziet men vaak spas-

> De behandeling heeft een lokale werking:

Uw arts zal bepalen welke spieren behandeld

ticiteit optreden. Hierdoor ontstaan strak

> Botuline toxine blokkeert de prikkeloverdracht

moeten worden; vervolgens zal door middel

gespannen, stijve spieren en onwillekeurige

    van de zenuwen naar de spieren; hierdoor

van EMG (elektromyografie)  de gewenste

samentrekkingen (spasmen).

    gaan de behandelde spieren ontspannen.

spier gelokaliseerd worden en met een

> Het effect zal u na enkele dagen tot weken

inspuiting zal de medicatie op de juiste

    voelen; na een termijn van een 3-tal maanden

plaats ingebracht worden.

Dit kan pijnlijk zijn; op termijn kan dit ook leiden
tot het verkorten van de spieren. Dit kan vervolgens problemen geven bij wassen en kleden,
hygiëne van de handpalm, …

    is het product uitgewerkt. Nadien wordt ge    evalueerd of en wanneer een volgende
    behandeling zinvol is.

Meerdere injecties zijn nodig op verschillende
plaatsen in de te behandelen spieren.

Indien een behandeling met medicatie of ortheses niet meer voldoet, kan worden overwogen
om over te gaan op Botulinetoxine A behandelingen. Uw arts bepaalt in overleg met u de
indicatie hiertoe.
Het gewenste behandeldoel zal tezamen met u
worden overlopen op de raadpleging.

VOORBEREIDING
> Normaal gezien is er geen specifieke voor    bereiding noodzakelijk
> Indien u bloedverdunners neemt: bepaalde
    bloedverdunners moeten tijdelijk worden
    onderbroken; indien dit zo is in uw geval,
    wordt dit op voorhand besproken

TERUGBETALING

> De behandeling wordt uitgevoerd op de

MOGELIJKE NEVENEFFECTEN

    raadpleging.

Bijwerkingen kunnen optreden  in de eerste

Voorlopig is er enkel een gedeeltelijke terug-

week na de injectie en zijn van voorbijgaande

betaling bij patiënten met spasticiteit van het

aard.

bovenste lidmaat, en dit drie tot twaalf maan-

> Lokale blauwe plek en/of drukgevoeligheid

den na een CVA (indien onvoldoende beterschap

    op de injectieplaats .

met kinesitherapie).

> ZEER ZELDEN EN tijdelijk: spierzwakte,
    griepachtige symptomen.

