BEHANDELINGEN

CONTACT

Tot slot nog enkele praktische afspraken:

Heeft u intussen vragen of opmerkingen, neem
dan gerust contact op met:

• de verpleegkundige (Karen) neemt contact
met u op om de eerste afspraak te maken.
• de dag van de blaasspoeling verwittigt u in de
voormiddag het secretariaat urologie om te
bevestigen dat u op de afspraak aanwezig zult
zijn. Intussen wordt de medicatie voor de
blaasspoeling voor u klaargemaakt.
• na de blaasspoeling krijgt u de afspraak
voor de volgende keer mee.

Karen Joosten, urologieverpleegkundige
tel.: 011 71 53 57
e-mail: karen.joosten@sfz.be
of met het secretariaat urologie
tel.: 011 71 58 10.
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WELKOM
Geachte heer/mevrouw,
Vandaag starten we bij u met blaasspoelingen als
behandeling van blaaspoliepen.
Dit doet de kans dat deze poliepen terugkomen
evenals de kans dat deze poliepen dieper
ingroeien in de blaaswand verminderen.
De uroloog bepaalt welk middel bij u het
wordt toegepast en hoeveel blaasspoelingen
nodig zijn.
Het aantal kan variëren afhankelijk van de aard
van de poliep en het aantal keren dat u al
eerder poliepen heeft gehad.

BLAASSPOELING

BLAASSPOELING

De spoeling gebeurt op het dagziekenhuis en
neemt maar enkele minuutjes in beslag.
Als u aankomt vragen we eerst even te gaan
plassen zodat uw blaas leeg is als we aan de
spoeling beginnen.
De verpleegkundige brengt een sonde in de
blaas waarlangs het medicijn wordt toegediend.
Eenmaal toegediend wordt de sonde verwijderd.
U moet nu proberen het medicijn één uur in
de blaas te houden. Het is daarom raadzaam
de 4 uren voorafgaande aan de spoeling zo weinig
mogelijk te drinken.

Om de partner tegen het gebruikte medicijn te
beschermen, is het gebruik van een condoom
aangewezen tot 7 dagen na de procedure.
Bij morsen van urine buiten het toilet moet
u de omgeving reinigen. Bevuilde kleding en
ondergoed kunnen gewoon in de was.
De meeste patiënten verdragen de blaasspoelingen zonder veel problemen. Als er toch
bijwerkingen optreden, beperken deze zich
gewoonlijk tot blaasklachten.
Dit kan gaan van frequente aandrang om te plassen, pijnlijk of branderig gevoel in de blaas en
de plasbuis, moeite met ophouden van de urine
en de aanwezigheid van bloed of weefseldeeltjes in de urine. Deze verschijnselen zijn meestal
weer snel verdwenen. Wanneer deze klachten toch
aanhouden en/of u maakt koorts, neem dan
contact op met uw huisarts of met ons
secretariaat.
Om het effect van de spoelingen te controleren,
zal de uroloog in het eerste jaar na de wegnamen
van de poliepen, regelmatig in uw blaas kijken.

Het medicijn wordt, na voldoende inwerking,
uitgeplast. Ook mannen vragen we zittend te
plassen. Spoel nadien het toilet tweemaal goed
door.
Na de eerste urinelozingen is het aangewezen
de handen en de genitale streek met water goed
na te spoelen.

