Blaasspoeling met
cytostatica bij blaaskanker
Deze folder geeft u informatie over blaasspoeling met cytostatica bij blaaskanker. Het
is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan
beschreven.
Therapie met blaasspoeling is een behandeling waarbij
een antikanker medicijn direct in de blaas wordt gebracht.
Deze therapie wordt gebruikt voor behandeling en ter
voorkoming van oppervlakkige blaastumoren of
blaaspoliepen. Vraag goed na welke spoeling u krijgt.

Spoelen tijdens opname (direct na blaasoperatie TURB)
Spoelen gebeurt binnen 24 uur na de operatie. De
spoelvloeistof blijft twee uur in de blaas. De katheter
wordt verwijderd door een verpleegkundige. Nadat de
katheter is verwijderd gaat u meteen met ontslag.

Mitomycine
Mitomycine is een medicijn, dat de celdeling van
tumorcellen remt (chemotherapie). Tumorcellen
onderscheiden zich van de normale cellen doordat ze zich
ongeremd delen. Mitomycine grijpt in waardoor de
celdeling wordt geremd en uiteindelijk afsterft.

Na de behandeling
- Ga direct na de behandeling naar huis; gebruik
geen toilet in het ziekenhuis.
- De eerste 48 uur na de spoeling plast u zittend.
Zorg dat u na toiletgebruik uw handen en
geslachtsdeel zorgvuldig wast.
- Toilet tweemaal doorspoelen met deksel naar
beneden.
- Maak dagelijks het toilet schoon met PH-neutrale
zeep.
- Zorg dat u de eerste uren nadat de spoeling eruit
is voldoende drinkt om uw blaas schoon te
spoelen. Extra drinken vermindert het branderige
gevoel.
- Het is belangrijk dat u bij een volgend bezoek
aangeeft of u:
* na de behandeling misselijk blijft
* dikwijls moet plassen
* rode vlekken op uw handen, voeten en rondom
uw geslachtsdeel heeft
- Heeft u problemen met plassen, bijvoorbeeld
helder rood of pijnlijk plassen of een snijdende
pijn in de blaas, neem dan direct contact op met
de polikliniek Urologie.
- Geslachtsgemeenschap is de eerste 48 uur niet
toegestaan zonder gebruik van een condoom.
- Heeft u last van urineverlies, gebruik dan speciale
inleggers voor urine incontinentie. Gooi deze de
eerste 48 uur weg in een dubbele vuilniszak.

Voorbereiding
- U mag vier uur vóór de blaasspoeling niet drinken,
omdat de blaas tijdens de behandeling zo leeg
mogelijk moet blijven.
- Gebruikt u plastabletten, neem deze niet in vóór
de spoeling, maar erna.
- Zorg dat u op het afgesproken tijdstip aanwezig
bent.
- De blaasspoeling wordt speciaal voor u klaar
gemaakt.
- Als u zich koortsig heeft gevoeld, ongewoon moe
bent geweest, of bloedstolsels in uw urine heeft
gezien na de laatste behandeling bespreek dit dan
met de uroloog.
- Uw geslachtsdelen worden schoongemaakt.
- Een verpleegkundige gaat u katheteriseren (met
een slangetje de blaas helemaal leeg maken),
zodat nog achtergebleven urine wordt verwijderd.
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De behandeling
De spoeling wordt door de katheter in de blaas gebracht.
Dit duurt een paar minuten. Vervolgens wordt, in de
meeste gevallen, de katheter verwijderd. De oplossing
blijft twee uur in de blaas, maar minimaal een uur.
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Blaasspoeling met cytostatica bij blaaskanker
Na de behandeling met verblijfskatheter
- Spoelvloeistof wordt door de katheter ingebracht
en wordt gedurende twee uur afgeklemd.
- Na twee uur verwijdert u de klem en laat de
vloeistof aflopen in de katheterzak. Vervang
vervolgens de zak (ongeveer na vijftien minuten).
- De eerste 48 uur doet u volle urinezakken in een
dubbele vuilniszak in de huisafval container (niet
legen in het toilet).
Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen stel ze
gerust aan uw behandelend arts.
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Afspraak
Wilt u een afspraak maken, annuleren of verzetten neem
dan contact op met de Afspraakcentrale via de receptie
van het ziekenhuis (088-1250000).
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