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BLAASSPOELING
Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u
informeren over blaasspoeling. Het is een aanvulling op de informatie
die de uroloog u reeds gegeven heeft. Wij adviseren u deze informatie
zorgvuldig te lezen.
Wat is een blaasspoeling?
Een blaasspoeling wordt gedaan bij patiënten bij wie kort geleden een
blaastumor of poliep is weggehaald.
Symptomen
Sommige poliepen hebben sterk de neiging om terug te komen
(recidiveren). Hierdoor ontstaat de kans op een meer kwaadaardige
vorm van kanker (progressie). Dit tast niet alleen het slijmvlies van uw
blaas aan, maar ook de spierlaag. Met blaasspoelingen wordt de kans
dat de poliepen terugkeren verkleind.
Behandelingsmogelijkheden
De behandeling gebeurt aan de hand van het in de blaas brengen van
medicamenten. Dit kunnen twee soorten medicijnen zijn:
−− een medicijn dat de celgroei remt, waardoor de groei van tumoren
of poliepen wordt tegengegaan;
−− een medicijn dat de afweer van het slijmvlies van de blaas verhoogt,
zodat er geen nieuwe tumoren of poliepen ontstaan.
In overleg met u bepaalt de uroloog welk middel voor u het meest
geschikt is en hoe veel spoelingen er nodig zijn.
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Voorbereiding
Het is belangrijk dat u zes uur voor de spoeling zo weinig mogelijk
drinkt.
De behandeling
U neemt plaats op een onderzoektafel. Vervolgens wordt de huid rond
uw geslachtsorganen goed schoongemaakt en gedesinfecteerd. Tevens
wordt een glijmiddel met verdoving toegediend, waarna een dunne
slang (katheter) door de urinebuis in de blaas wordt geschoven. Via
deze katheter wordt de vloeistof met het medicijn in de blaas gebracht.
Na het inbrengen van de vloeistof, gaat de katheter er weer uit.
Na de behandeling
Het medicijn werkt het best als u voorlopig niet plast. Heeft moeite
heeft uw urine op te houden, blijf dan even op de onderzoektafel
liggen. Probeer ieder geval de urine twee uur op te houden.
Onderneem gedurende deze twee uur daarom zo min mogelijk
activiteiten. Als alles naar wens verloopt, kunt u na de behandeling
meteen naar huis.
De vloeistof mag niet in contact komen met andere lichaamsweefsels.
Daarom raden wij u aan zittend te plassen en het toilet goed door te
spoelen, met de wc-deksel naar beneden. Voor mannen geldt dat zij
voor het urineren de voorhuid terug zouden moeten schuiven. Na het
plassen is het belangrijk dat u de geslachtsdelen en handen goed wast.
Bij morsen van urine buiten het toilet moet u de omgeving goed
schoonmaken. Besmette kleding en ondergoed kunnen gewoon in de
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was. Wij raden u aan veel te drinken na het uitplassen van de vloeistof;
uw blaas spoelt dan snel schoon.
Mogelijke complicaties
De meeste patiënten verdragen blaasspoelingen probleemloos.
Complicaties komen niet vaak voor, maar het is goed dat u ervan op de
hoogte bent. De meest voorkomende complicaties zijn:
−− herhaaldelijk aandrang om te plassen
−− pijnlijk of branderig gevoel in de blaas of de plasbuis
−− moeite met het ophouden van urine
−− aanwezigheid van bloed- of weefseldeeltjes in de urine
Vrijwel altijd zijn deze verschijnselen na enkele dagen verdwenen.
Mochten de klachten aanhouden dan kan uw uroloog medicijnen
voorschrijven.
Enkele soorten blaasspoelingen kunnen ook algemene ziekteverschijnselen veroorzaken, zoals koorts, koude rillingen, spierpijn en
griepgevoel. Indien u koorts krijgt boven 38,5° C adviseren wij u
contact op te nemen met de polikliniek urologie.
Nabehandeling
De blaasspoeling moet een aantal keren herhaald worden gedurende
minimaal zes maanden. De eerste maand wordt de vloeistof eenmaal
per week toegediend. Daarna hoort u van de specialist of
verpleegkundige hoe vaak de volgende behandelingen zullen
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plaatsvinden. Dit is afhankelijk van het medicijn dat wordt gebruikt. De
vervolgafspraken regelt de verpleegkundige voor u.
Drie maanden na de operatie wordt het eerste controleonderzoek van
de blaas (een cystoscopie) verricht. De uroloog inspecteert dan de
blaas om te zien wat het resultaat is van de behandelingen.
Adviezen voor thuis
Seksualiteit: Tijdens de behandeling blijft geslachtsgemeenschap
mogelijk. Wij adviseren u om een condoom te gebruiken gedurende de
behandelingen met de blaasspoeling tot 1 week na de laatste
blaasspoeling.
Vragen?
Hebt u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts.
Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt zich het
beste wenden tot de afdeling waar de behandeling plaats moet vinden.
Wanneer zich thuis na de behandeling problemen voordoen, neem dan
contact op met uw huisarts of het ziekenhuis.
De medicamenten die bij de blaasspoeling gebruikt worden zijn erg
kostbaar en kunnen niet lang bewaard worden. Daarom zouden wij het
op prijs stellen wanneer u tijdig afbelt als u niet kunt komen: tenminste
twee dagen vóórdat de behandeling plaats zal vinden. U kunt dan een
nieuwe afspraak maken via telefoonnummer 010 – 291 22 65.
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