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Mitomycine blaasspoeling
Een blaasspoeling met Mitomycine is een vorm van chemotherapie, rechtstreeks in de blaas.
Deze behandeling moet ervoor zorgen dat kwaadaardige cellen niet (of minder snel)
terugkomen.
De eerste vier blaasspoelingen zullen wekelijks plaatsvinden. Daarna krijgt u nog
maandelijks een spoeling. Hoeveel spoelingen u in totaal toegediend zult krijgen zal de
uroloog met u bespreken. Daarnaast zal de uroloog regelmatig een cystoscopie uitvoeren
om uw blaas te controleren.
De toediening van de blaasspoeling vindt plaats door een verpleegkundige op de
verpleegafdeling Interne geneeskunde, 2e etage (volg route H).
Dit duurt ongeveer 15 minuten, waarna u weer naar huis kunt.

Voorbereiding en spoeling




U mag niet drinken vanaf 4 uur voor de blaasspoeling tot 2 uur na de blaasspoeling.
Medicijnen kunt u gewoon innemen zoals u gewend bent. Als u plastabletten (diuretica)
gebruikt, neemt u deze dan na de behandeling in.
De blaas moet leeg zijn voor het toedienen van de blaasspoeling.

De vloeistof wordt in de blaas gebracht via een katheter. De ingebrachte vloeistof dient
minimaal 1 uur en maximaal 2 uur in de blaas gehouden te worden.

Na de blaasspoeling
Na 1-2 uur mag u de blaasspoeling uitplassen. Doet u dit thuis zittend op het toilet om
spetteren te voorkomen en spoel het toilet met gesloten deksel tweemaal door.
Vermijd contact van de urine met de huid. Als het toch gebeurt, reinigt u dan met water en
zeep. Bij voorkeur gedurende twee dagen het toilet en de bril dagelijks reinigen.
Het is belangrijk dat u 1 tot 3 dagen extra drinkt (6-8 glazen water/koffie/thee/limonade), dit
helpt om eventuele bijwerkingen te verminderen.
Bij geslachtsgemeenschap tot een week na de spoeling een condoom gebruiken om uw
partner te beschermen.

Wanneer niet spoelen?
Als u koorts heeft (>38.5° C) of bloed in de urine heeft, dient u dit te melden voordat u de
spoeling krijgt. Ook wanneer u het vermoeden heeft dat u een blaasontsteking heeft
(branderigheid/troebele urine) dient u dit te melden.
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Wat zijn de bijwerkingen?
De vloeistof kan irritatie geven in de blaas (branderig gevoel/aandrang om te plassen).
Dit duurt vaak enkele uren tot enkele dagen. Bij aanhouden van de klachten neemt u dan
contact op met de polikliniek, het is mogelijk dat u een blaasontsteking heeft.
Neemt u bij koorts (>38.5° C) ook contact op met de polikliniek (zie telefoonnummer
hieronder) of buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp, via  (036) 868 8811.

Tot slot
Neemt u bij vragen contact op met de polikliniek Urologie,  (036) 868 8718.
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