
 
 
 

miraDry®  
 
Wat is hyperhidrosis axillaris  
 
Hyperhidrosis axillaris betekent overmatig transpireren van de oksels. Transpireren is één van de 

belangrijkste manieren waarop het lichaam afkoelt. Mensen met hyperhidrosis produceren echter 

zweet in veel grotere hoeveelheden dan nodig is om hun temperatuur te reguleren. Ongeveer 0,5% 

van de bevolking – of één op 100 personen – lijdt aan een vorm van hyperhidrosis. Het begint 

meestal in de tiener- of twintiger jaren.  

Wat kan de huidtherapeut voor u betekenen  

Wanneer u last en/of hinder ondervindt van de hyperhidrosis axillaris kan de huidtherapeut door 

middel van de miraDry® dit verminderen. De miraDry® behandeling wordt uitgevoerd door een 

gespecialiseerde huidtherapeute onder supervisie van een dermatoloog. Zowel transpiratie als geur 

worden behandeld met de miraDry®. De miraDry® behandeling is bedoeld om overmatige 

transpiratie blijvend te verminderen. Door de afgifte van elektromagnetische energie ter hoogte van 

de zweetklieren wordt blijvende schade aan de zweetklieren aangericht, zonder hierbij omliggend 

weefsel te beschadigen. De zweetklieren in de oksels zullen minder transpiratie produceren.  

Hoeveel behandelingen zijn er nodig 

Gemiddeld zijn er 1 tot 3 behandelingen nodig om het gewenste resultaat te behalen. Uit meerdere 

gecontroleerde klinische onderzoeken is er een gemiddelde afname van 82% na 2 behandelingen.   

Er kan geen garantie worden gegeven voor het eindresultaat. 

Voorbereiding en algemene informatie over de behandeling 

Q 3-4 dagen voorafgaand aan de behandeling graag beide oksels scheren, gelieve niet later in 

verband met eventueel infectiegevaar. 

Q Tijdens de behandeling kunt u het beste een wijd mouwloos shirt/hemd dragen zodat de 

oksels vrij zijn van kleding. 

Q De behandeling zal ongeveer twee uur in beslag nemen. 

Q Wij adviseren u niet zelf naar huis te rijden in verband met de plaatselijke verdoving in uw 

oksels. 

Q Wij vragen u het informed consent zorgvuldig door te lezen en deze ingevuld en 

ondertekend mee terug nemen op de dag van de behandeling. Ook vragen wij u een score 

aan te geven in hoeverre het zweten u belemmert in het dagelijks leven. Dit vindt u terug in 

het informed consent onder HDSS (hyperhidrosis disease severity scale). 

 

  



 
 
 
 
 
Hoe ziet de behandeling eruit 

Tijdens de behandeling ligt u op uw rug met uw armen boven uw hoofd op een speciale hoofdsteun. 
Uw huid onder de oksels wordt gereinigd. Wij zullen een jodium zetmeel test uitvoeren. Deze test 
laat zien waar de zweetproductie aanwezig is en heeft de huidtherapeut direct het te behandelen 
gebied zichtbaar. 
Vervolgens zal de oksel lokaal verdoofd worden. Dit gebeurd door middel van injecties waarbij u 
mogelijk een stekend gevoel zal ervaren. Na de verdoving zal de huidtherapeut een template 
aanbrengen. Dit is een soort plaktattoo, deze zal na een aantal dagen uit zichzelf verdwijnen. De 
template wordt aangebracht zodat het werkgebied voor de huidtherapeut goed zichtbaar is. Binnen 
dit gemarkeerde werkgebied zullen de zweetklieren worden behandeld. 
 
Zodra de huid verdoofd is en de template geplaatst is, wordt het miraDry® handstuk op het gebied 
bij uw oksel geplaatst. Als het apparaat op zijn plaats is gebracht, wordt de miraDry® in werking 
gezet. De huid wordt vacuüm gezogen hierbij wordt er gestart met de afgifte van energie waarop 
vervolgens de huid enkele seconden gekoeld wordt. Dit wordt meerdere keren herhaald net zo lang 
tot het gehele gebied behandeld is. Tijdens de behandeling kunt u lichte tintelingen in uw arm en/of 
hand voelen en ervaart u een warmte sensatie. Als u tijdens de behandeling in het behandelde 
gebied of uw arm aanzienlijk ongemak of veel pijn ervaart, dient u dit meteen aan de huidtherapeut 
kenbaar te maken.  

Nadat de behandeling is voltooid, wordt het behandelde gebied gereinigd. Om zwelling van het 
gebied rond de oksel zoveel mogelijk tegen te gaan, wordt meteen na de behandeling een ice pack 
aangebracht. Ook is het raadzaam om de dagen na de behandeling thuis ook zoveel mogelijk een 
icepack op de oksels aan te brengen. Tevens krijgt u een driedaagse betamethason kuur mee om het 
risico op hevige klachten/bijwerkingen te verkleinen. 
 

  



 
 
 
 
 
Nazorg 

Direct na de behandeling zult u klachten ervaren zoals zwelling, roodheid, een branderig gevoel en 
blauwe plekken dit kan tot ongeveer 1-2 weken duren. Hierna zullen nog onderhuidse verdikkingen 
te voelen zijn en kan de huid onder de oksels nog verdoofd aanvoelen. Dit kan tot 8 weken 
aanhouden. Het uiteindelijke resultaat en het gehele herstel van de oksels, zal 3 maanden duren.  
 

Q Koel de oksels een aantal dagen minimaal 3 keer per dag met icepacks om zwelling en 
ongemak te verminderen.  Wikkel de icepacks altijd in een doek of washand. Nooit direct op 
de huid. 

Q Neem op de dag van de behandeling 3 betamethason tabletten met wat water, na 24 uur 
wederom 3 tabletten, vervolgens weer na 24 uur de laatste 3 tabletten. 

Q Indien nodig kunt u tegen de pijn paracetamol of ibuprofen gebruiken. 
Q Tot twee weken na de behandeling adviseren wij geen gebruik maken van de sauna, warme 

(zwem)baden, lang en warm douchen.  
Q Tot twee weken na de behandeling adviseren wij niet te sporten of de armen zwaar 

belasten. 
Q Tot twee weken na de behandeling adviseren wij de oksels niet te scheren of op andere 

wijze te ontharen.  
Q Tot twee weken na de behandeling adviseren wij geen deodorant gebruiken. 
Q Om infecties en littekens te voorkomen is het van belang om niet aan de eventuele korstjes 

te krabben. 
Q Reinig het behandelde gebied minimaal 1 x per dag met water en milde zeep. 
Q Raak de oksels alleen aan met schone gewassen handen. 
Q Draag geen rugzak welke direct in contact komt met de oksel, dit in verband met risico op 

een infectie. 
 

Behandelrisico’s  

Om complicaties of ongewenste reacties na de behandeling te voorkomen of zo klein mogelijk te 

maken is het opvolgen van de instructies en nazorg erg belangrijk. 

Q Tijdens de behandeling kunnen korstjes/wondjes ontstaan. Het is van belang om niet aan 

deze korstjes of wondjes te krabben om infecties en littekens te voorkomen.  

Q Een tijdelijk ander gevoel, verzwakking of tinteling in de onderarm en/of vingers, dit kan 

enkele maanden aanhouden. 

Q Infectie en/of abces onder de oksel. 

Q Het ontstaan van een brandwond.  

  



 
 
 
 
 
Wanneer moet u contact opnemen 

Q Als de huid ontstekingsverschijnselen vertoont zoals extreme roodheid, flinke zwelling en dit 

langer dan 1 week aanhoudt; 

Q Als de huid erg branderig aanvoelt (langer dan 48 uur na de behandeling); 

Q Als er blaarvorming ontstaat in de oksel; 

Q Bij extreme pijn in de oksel, arm en/of hand; 

Q Wanneer u zich ziek voelt en/of koorts heeft. 

Instemmingsverklaring 

Voorafgaand aan het starten van het behandeltraject tekent u een instemmingsverklaring. Hiermee 

verklaart u dat u alle informatie goed heeft begrepen en geeft u akkoord voor de behandeling. 

Kosten miraDry®    

De kosten van de miraDry® behandeling worden niet vergoed door uw zorgverzekering.  
Een eerste miraDry® behandeling kost €1500,- een eventuele tweede behandeling kost €1000,-  
De kosten van de miraDry® behandeling dienen na afloop van de behandeling per pin of contant te 
worden voldaan.  
 

Uw afspraak 

Als u verhinderd bent en niet op de afspraak kunt komen, wilt u dit dan uiterlijk 24 uur van te voren 
aan ons doorgeven.  
 
 
 
 
 

Als u vragen heeft, dan kunt u ons telefonisch bereiken van 09:00 tot 17:00 uur op  
telefoonnummer 072 203 40 34 (Alkmaar) / 020 215 61 56 (Amsterdam) 

In noodgevallen wordt u buiten deze tijden doorverbonden met de dienstdoende arts. 
 

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Klachtenfunctionaris Qyoutis, Antwoordnummer 102, 1800 VB  Alkmaar 
of klachten@qyoutis.nl  Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig vastgelegd. 

U kunt de informatiefolder over ons privacy beleid opvragen bij het secretariaat of ga naar www.qyoutis.nl 

 


