Blaasspoelen bij blaaspoliepen

Uw behandelend arts heeft blaaspoliepen bij u geconstateerd. Inmiddels zijn
deze blaaspoliepen verwijderd met behulp van een TUR-blaas. Om het risico
op een recidief (een poliep die terugkeert) te verminderen, is een
nabehandeling nodig in de vorm van een serie blaasspoelingen. In deze
folder vindt u informatie over deze behandeling, de voorbereidingen die u
moet treffen en wat van belang is na de behandeling.

Waarom een blaasspoeling?
Uw behandelend uroloog heeft u uitgelegd dat er in uw blaas oppervlakkige
blaaspoliepen zijn geconstateerd. Hoewel deze poliepen kwaadaardig zijn, blijven
zij in de regel beperkt tot het slijmvlies van de blaas. Bij meer dan 60 tot 70% van
de patiënten keren de poliepen terug, waarbij ze soms langzaam kwaadaardiger
worden en toch de blaasspier ingroeien. Daarom is het belangrijk te verhinderen
dat zij terugkomen. Met behulp van poliklinische blaasspoelingen is het mogelijk
de kans op terugkeer van de poliepen te verkleinen.

Middelen
Voor blaasspoelingen worden de volgende middelen gebruikt:
 Spoeling met BCG (immunotherapie):
Deze spoelingen worden gedaan met een vloeistof waarin BCG (Bacillus
Calmette-Guérin) aanwezig is. Dit is een vaccin dat bestaat uit een oplossing
van verzwakte tuberculosebacteriën, dat ook werkzaam blijkt tegen
blaastumoren. Daarnaast wordt dit middel gebruikt als vaccin tegen
tuberculose. Door de blaas met BCG te spoelen activeren we het
immuunsysteem (afweersysteem). BCG activeert het lichaam krachtig tot
afweer tegen de kwaadaardige cellen. Deze behandelingen verminderen de
kans op het ontstaan van nieuwe poliepen ook op langere termijn.
 Spoeling met Mitomycine (chemotherapie):
Mitomycine is een cytostaticum en remt de celgroei doordat het de celdeling
blokkeert. Het werkt sterk op snel delende cellen, zoals kankercellen en minder
sterk op gezonde cellen. U krijgt door deze methode geen last van maag/darmklachten, haaruitval of afwijkingen in de bloedcellen.
 Spoeling met immucothel:
Dit is een middel dat de reactie van het immuunsysteem (afweersysteem)
krachtig activeert.

1

In principe krijgt u zes weken lang, één keer per week, een blaasspoeling.
Meestal volgt daarna nog een aantal onderhoudsbehandelingen. De uroloog
bespreekt vooraf met u welk middel in uw geval het beste is en hoeveel
spoelingen er nodig zijn. In zeldzame gevallen krijgt u toch een ander medicijn.
De uroloog zal u hierover inlichten. De adviezen rondom de spoeling blijven
hetzelfde.
Voorbereiding
 Blaasontsteking:
Voor iedere spoeling informeert de verpleegkundige naar eventuele
voorkomende klachten. Als er bloed in uw urine blijft zitten dan wordt er voor de
volgende spoeling eerst overlegd met de uroloog of de spoeling door mag gaan
of moet worden uitgesteld. Als u twijfelt of de behandeling door kan gaan
omdat u klachten heeft (bijvoorbeeld bloed bij urine of koorts), neem dan rond
8.00 uur telefonisch contact op met de verpleegkundige. Het klaarmaken van
het medicijn is namelijk erg kostbaar en het medicijn is zeer kort houdbaar.
 Beperkt drinken:
De spoelvloeistof dient u minimaal een uur in uw blaas te houden, indien
mogelijk de vloeistof twee uur in uw blaas houden. Om te voorkomen dat u
voortijdig moet plassen adviseren wij u vier uur voor de blaasspoeling niet meer
te drinken. U mag wel eten.
 Antibioticakuur:
Als u een antibioticakuur heeft moet de blaasspoeling met BCG tijdelijk worden
stopgezet. Als u minstens één dag geen antibiotica hebt gebruikt kan de
blaasspoeling weer worden hervat.
 Plaspillen:
Als u plaspillen gebruikt kunt u deze beter na de spoeling innemen.
 Zwangerschap:
De invloed, van zowel BCG, mitomycine als immuthocel, op de vruchtbaarheid
is onbekend. Om die reden is het noodzakelijk dat vrouwen en mannen, in de
vruchtbare jaren anticonceptie gebruiken tijdens en ten minste 6 maanden na
de behandeling.
Vertel het uw arts onmiddellijk als u vermoedt dat u zwanger bent. Vrouwen
mogen geen borstvoeding geven tijdens de behandeling met BCG.
Verloop van de blaasspoeling
Bij aankomst op de poli gaat u eerst plassen. Vervolgens brengt de
verpleegkundigen via de plasbuis een dun slangetje, een katheter, in de blaas;
hierdoor wordt de blaas geleegd. Vervolgens brengt zij via deze katheter de
spoelvloeistof (ongeveer 50 ml) in de blaas en daarna verwijdert zij de katheter.
Met de spoelvloeistof in uw blaas mag u naar huis.
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Houdt u zich aan de volgende aanwijzingen:
 Probeer de vloeistof minimaal een uur in de blaas te houden.
 Drink niet tijdens de spoeling, anders wordt de vloeistof verdund en heeft dan
minder effect.
Adviezen
 De spoelvloeistof is een stof waar voorzichtig mee omgegaan moet worden. De
urine bevat 48 uur na de spoeling resten van de spoelvloeistof en kan bij
aanrakingen met de huid irritaties geven. Het is daarom belangrijk huidcontact
met de vloeistof te voorkomen en extra op de hygiëne te letten.
 Ook mannen moeten zittend plassen om morsen van de urine naast het toilet
te voorkomen. Als u toch urine gemorst heeft, dan kunt u dit het beste
opnemen met een vochtig doekje en nabehandelen met chloor.
 Het is belangrijk dat u na de blaasspoeling, de eerste 24 uur extra drinkt.
 Gebruik tijdens geslachtsgemeenschap een condoom. Dit moet u doen tot 48
uur na de Mitomycine spoeling. In geval van spoelingen met BCG geldt dit
advies gedurende de gehele behandeling tot 7 dagen na de laatste
behandeling.
 Na het uitplassen doet u het deksel van de wc zitting dicht en spoelt u twee
keer door.
Daarna neemt u de wc bril af met een vochtig wegwerpdoekje dat u in de
afvalemmer doet. Maak het toilet dagelijks schoon tot twee dagen na de
blaasspoeling: bij BCG met chloor, bij mitomycine met pH-neutrale zeep (o.a.
groene zeep en de meeste afwasmiddelen).
 Mocht u urine morsen op uw kleding doe dan plastic handschoenen aan en
stop de kleding in de wasmachine. Zet deze op een voorspoelprogramma met
koud water. Daarna kunt u er de gewone was bij doen.
 Belangrijk is dat u niet met uw handen in aanraking komt met de vloeistof
wanneer u weer voor de eerst keer plast. Bij eventueel huidcontact kunt u het
beste de huid direct afwassen met water.
Dit alles geldt voor de dag van de behandeling en de dag erna.
Wat kunnen de bijwerkingen zijn?
De meeste patiënten verdragen de blaasspoelingen probleemloos. Als er toch
bijwerkingen optreden beperken deze zich gewoonlijk tot klachten van de blaas
zoals frequente aandrang om te plassen, pijnlijk of branderig gevoel in de blaas
en plasbuis, moeite met ophouden van urine, bloed- of weefseldeeltjes bij de
urine.
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Deze verschijnselen zijn vrijwel altijd een paar dagen na de spoeling verdwenen.
Genoemde symptomen ontwikkelen zich ongeveer vier uur na de behandeling en
kunnen twee dagen duren.
Spoeling met BCG (immunotherapie)
Bij een blaasspoeling met BCG kunt u op de dag van de spoeling en de dag erna
wat griepachtige verschijnselen krijgen (koorts, spierpijn, niet lekker voelen). U
kunt hiervoor Paracetamol 500 mg innemen en dit zo nodig herhalen, tot vier maal
per dag.
Spoeling met Mitomycine (chemotherapie)
Bij een spoeling met Mitomycine kan bij 10-20% van de patiënten een lichte
blaasirritatie voorkomen; 10% kan huiduitslag krijgen.
Spoeling met immucothel
Bij een blaasspoeling met immucothel kunt u op de dag van de spoeling en de
dag erna wat griepachtige verschijnselen krijgen (koorts, spierpijn, niet lekker
voelen). U kunt hiervoor Paracetamol 500 mg innemen en dit zo nodig herhalen,
tot vier maal per dag. De eerste keren na de spoeling kan er bloed bij de urine
zitten.
Wij adviseren u contact op te nemen met uw huisarts of de uroloog als u koorts
krijgt boven de 38,5°C, die langer dan 12 uur aanhoudt.

Controle
Om de drie maanden wordt er bij u door de uroloog een cystoscopie
(blaasonderzoek) gedaan. Hij/zij kan op deze manier zien of de spoeling goed
aanslaat.
De tijd tussen twee controle-cystoscopieën wordt, afhankelijk of zich nieuwe
poliepen voordoen, uitgebreid van een half jaar tot een jaar.
Zijn de poliepen na één jaar niet teruggekomen, dan is de kans dat u poliepvrij
blijft toegenomen. Toch kunnen de poliepen na jaren opnieuw verschijnen.
Daarom spreken we een aantal blaascontroles in de volgende jaren met u af.

Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op de poli urologie.

Heeft u nog vragen?
Binnen 30 dagen na de behandeling neemt u contact op met de poli urologie, te
bereiken van maandag tot en met vrijdag van
8.00-16.00 uur,  0187 60 71 90.
Buiten kantoortijden met de Spoed Eisende Hulp (SEH),
 0187 60 79 90.

Meer informatie over urologie vindt u op www.urolog.nl en op
www.allesoverurologie.nl

Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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