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Dermatologie 
 

Botox behandeling 
 

Antitranspiratie therapie 
 

Inleiding 
 
Zweten of transpireren is het uitscheiden van vocht dat wordt geproduceerd in 
speciale orgaantjes in de huid: de zweetklieren. Zweten doen we de hele dag, 
aangezien het produceren van zweet belangrijk is bij het op peil houden van de 
lichaamstemperatuur. 
 
Naar schatting heeft 1% van de bevolking last van overmatig zweten (hyperhidrose). 
 
Overmatig zweten 
De oorzaak van overmatig zweten is vaak onbekend. Hyperhidrose begint meestal in 
de tiener- of twintigerjaren.  
Het gevoel van overmatig zweten is erg onaangenaam, brengt vaak een hinderlijke 
geur met zich mee en vormt vaak een sociale belemmering. 
 
Overmatig zweten komt meestal plaatselijk voor op de huid zoals voeten, handen of 
oksels. Hierdoor worden normale dagelijkse activiteiten bemoeilijkt en kunnen 
vervelende situaties ontstaan op het werk of bij sociale gelegenheden. Overmatig 
zweten komt minder vaak in het gezicht voor. 
 
Behandeling met Botox 
Het is mogelijk plaatselijke overproductie van zweet te bestrijden. Hiervoor bestaan 
verschillende behandelmethoden. 
 
Eén van de behandelingsmethoden is het plaatselijk inspuiten van Botox. Botox 
wordt pas aanbevolen voor de behandeling van plaatselijk overmatig zweten in de 
oksels, als andere behandelingen onvoldoende verbetering bieden. 
 
Wat is Botox? 
Botuline toxine (Botox) is een eiwit dat wordt aangemaakt door de bacterie 
Clostridium botulinum. Dit eiwit blokkeert het “zweetsignaal” tussen de zenuwen in de 
huid en de zweetklieren. De zweetproductie neemt hierdoor sterk af of stopt 
helemaal. 
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Consult 
Na verwijzing van de huisarts, maakt u een afspraak bij de dermatoloog. Tijdens 
deze afspraak wordt uw klacht in kaart gebracht. Als het nodig is, vindt er een 
aanvullend onderzoek plaats en worden de behandelmogelijkheden 
geïnventariseerd. 
 
Als blijkt dat behandeling met Botox voor u het meest geschikt is, krijgt u een 
afspraak voor behandeling. Vóór de behandeling krijgt u aanvullende informatie over 
de procedure en wordt bekeken of de behandeling bij u veilig kan plaatsvinden. 
 
Voorbereiding op de behandeling 

 Daags voor de “antizweet” behandeling moet u de okselharen wegscheren.  

 Gebruik geen deodorant of andere huidverzorgingsproducten op de dag van de 
behandeling.  

 
De behandeling 
De botox wordt via een dunne naald in de huid gebracht. Injecties in de oksel zijn 
matig pijnlijk, hier is meestal geen verdoving nodig.  
 
Duur van de behandeling 
Een behandeling duurt ongeveer 10 minuten. 
 
Na de behandeling 
Na de behandeling kunt u direct naar huis. U kunt u dagelijkse bezigheden meteen 
hervatten. 
Het is aan te raden de eerste 24 uur na de behandeling niet met heet water te 
douchen en/of deodorant te gebruiken. 

 
Resultaten 
 
Na één week zal het eerste effect van de Botox merkbaar zijn. U zweet veel minder. 
Soms resteren er nog enkele gebiedjes met enige zweetproductie. 
 
Uiteraard wordt nog wel zweet geproduceerd in niet-behandelde huidgebieden. 
 
Als de blokkade van de zweetklieren langzaam verdwijnt, komt de zweetproductie 
geleidelijk terug. De injecties kunnen dan weer herhaald worden.  
 
Het effect van de behandeling is niet permanent. De duur van het resultaat verschilt 
per persoon en varieert tussen 3 en 9 maanden. Voor een goed en blijvend effect 
moet de behandeling herhaald worden. Na een langere periode van enkele jaren met 
Botoxbehandelingen kan het effect langer gaan aanhouden: tot 1-2 jaar na de 
injecties. 
 
Gemiddeld treedt bij 90 % van de behandelde patiënten een duidelijke verbetering 
van de klachten op. 
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Risico’s 
 
Botulinum toxine is een buitengewoon veilig geneesmiddel. Voor zover bekend zijn 
er geen grote risico’s of bijwerkingen van huidinjecties met Botox. Zo zijn er zijn er 
nagenoeg geen pijnklachten na de behandeling en blijft het gevoel in de oksel 
normaal.  
 
Er zijn enkele lichamelijke bijwerkingen van Botulinum toxine bekend die zeer zelden 
voorkomen. 

 Een enkele patiënt kan wel eens een tot twee dagen na de behandeling een 
grieperig gevoel krijgen. 

 Sommige mensen die behandeld zijn met Botulinum toxine merken een toename 
van de zweetproductie op andere plekken op de huid. Dit wordt ‘compensatoir 
zweten’ genoemd. Dit effect is zeldzaam, meestal mild en gaat ook weer voorbij. 

 Bij een kleine minderheid van de patiënten vallen de behandelingsresultaten tegen 
ten opzichte van hun verwachtingen van de therapie. 

 
Neem contact op met uw behandelend arts als u andere bijwerkingen opmerkt, 
waarvan u denkt dat deze een gevolg zijn van de behandeling.  
 
Vergoedingen 
De antitranspiratie therapie wordt meestal vergoed door de zorgverzekeraar. Neem 
hierover contact op met uw zorgverzekeraar, omdat er soms een uitzondering op 
deze regel wordt gemaakt. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie zoals kosten van de behandeling, kunt u kijken op onze 
website: www.viecuri.nl. Kies voor Onze Specialismen en kies Dermatologie. 
 

Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het 
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

 

Polikliniek Dermatologie 
 

Locatie Venlo routenummer 9 
  

(077) 320 68 48  

Locatie Venray 
 

routenummer 71 
(laag 1) 
 

(0478) 52 24 26 
 

 
 

VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo   Locatie Venray  
Tegelseweg 210   Merseloseweg 130  
5912 BL Venlo   5801 CE Venray  
(077) 320 55 55    (0478) 52 22 22 
 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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