urologie

BCG blaasspoeling ZGT, locatie Almelo
De blaasspoeling met BCG vindt plaats op de
polikliniek urologie. Zorg dat u op de
afgesproken datum en tijd aanwezig bent.
Voor de eerste blaasspoeling krijgt u uitleg
van een (oncologie) verpleegkundige. Drink
vier uren voorafgaande aan de spoeling zo
weinig mogelijk. Indien u plastabletten
gebruikt moet u deze pas weer na de
behandeling innemen.
Voor elke volgende blaasspoeling wordt u
gevraagd naar mogelijke bijwerkingen of
bijzonderheden na de laatste blaasspoeling.
Voor het al dan niet kunnen vaststellen van
een infectie wordt voorafgaand aan iedere
blaasspoeling uw urine onderzocht op
ontstekingscellen. Dit onderzoek vindt plaats
op de polikliniek urologie. Voor het onderzoek
moet dit verse urine zijn. Het urinemonster
moet dus in het ziekenhuis worden
opgevangen. U wordt door de
oncologieverpleegkundige hierover
geïnstrueerd.

Uitvoering van de blaasspoeling

Voor de blaasspoeling brengt de
verpleegkundige van de polikliniek urologie
een katheter via de plasbuis in de blaas.
Hierna wordt het medicijn via de katheter in
de blaas gebracht, waarna de katheter
verwijderd wordt.

Nazorg

Om het medicijn zo goed mogelijk te laten
inwerken, moet u proberen het medicijn
twee uur in de blaas te houden. Alleen indien
u dit niet kunt volhouden mag u na 1 uur
uitplassen. De eerste twee uur na de
toediening van de blaasspoeling mag u niets

drinken. Na de eerste poliklinische
blaasspoeling plast u uit in het ziekenhuis op
een door een verpleegkundige aangewezen
toilet. Als het uitplassen geen problemen
oplevert mag u de volgende keren direct na
de toediening van de blaasspoeling naar huis
en plast u thuis uit op het toilet.
Mannen kunnen het beste zittend plassen. Dit
is noodzakelijk om verspreiding van bacteriën
te voorkomen. Als voorzorgsmaatregel en uit
veiligheidsoogpunt moet u een scheut chloor
in het toilet gieten, pas daarna spoelt u het
toilet door met een gesloten deksel. Herhaal
dit iedere keer tot zes uur na het begin van
de behandeling. Het toilet is, als deze
instructies worden opgevolgd, direct weer
bruikbaar voor uw huisgenoten. Indien er
twee toiletten beschikbaar zijn kunt u voor de
eerste zes uur kiezen voor een eigen toilet,
maar dit is niet noodzakelijk.
Zorg er verder voor dat u na iedere
toiletgebruik zorgvuldig uw handen wast.
Probeert u gedurende 48 uur extra veel te
drinken 1,5 -2 liter per 24 uur om uw blaas
goed schoon te spoelen. Sommige patiënten
ervaren na de behandeling een branderig
gevoel tijdens het plassen. Ook dit kan
verminderd worden door veel te drinken.
Vermijd huidcontact met de uitgeplaste
vloeistof, indien dit toch gebeurt moet u de
huid schoonmaken met verdunde chloor.
Het toilet dient de eerste week dagelijks te
worden schoongemaakt met chloor. Indien u
tijdens het urineren urine buiten het toilet
morst moet u de omgeving reinigen met
chloor.
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Geslachtsgemeenschap

Wij adviseren om de eerste week na de
spoeling bij geslachtsgemeenschap een
condoom te gebruiken.

Contact opnemen

Bij de volgende klachten is het belangrijk
contact op te nemen met uw behandelend
uroloog of buiten kantoortijden met de
afdeling spoedeisende hulp.
 Koorts (boven de 38.5°C) of koude
rillingen.
 Hoesten.
 Bloed bij de urine.

Op werkdagen tijdens kantooruren:
Polikliniek urologie;
Telefoonnummer 088 708 33 90.

Buiten kantooruren

Afdeling spoedeisende hulp
Telefoonnummer 088 708 78 78
Belangrijk is nog te vermelden dat als de
afspraken voor de controle
cystoscopie afgezegd wordt u moet aangeven
dat u met deze behandeling bezig
bent. De controle cystoscopie moet namelijk
wel in de afgesproken week
gedaan worden zodat met de
vervolgbehandeling op het juiste moment kan
worden gestart.
Deze folder betreft een algemene voorlichting
en is bedoeld als extra informatie naast het
gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere
omstandigheden kunnen tot wijzigingen
aanleiding geven. Dit zal altijd door uw
uroloog aan u kenbaar gemaakt worden.
Heeft u na het lezen van deze folder nog
vragen, dan kunt u op werkdagen contact
opnemen met de polikliniek urologie.
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