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Blaasspoelen

Vanwege uw klachten hebt u afgesproken met de uroloog om uw blaas te
gaan spoelen. In deze brochure leest u wat een blaasspoeling inhoudt.
Blaasspoelingen helpen om de beschermende slijmvlieslaag van uw blaas
te herstellen. Op deze manier is het mogelijk om de pijnklachten in uw
onderbuik, blaas of urineleider te verminderen.

Spoelvloeistof

Er zijn verschillende soorten spoelvloeistof. De uroloog heeft met u overlegd
welk middel in uw geval het meest geschikt is en hoeveel spoelingen nodig
zijn.

Voorbereiding

Het is belangrijk dat u 2 uur vóór de blaasspoeling zo weinig mogelijk drinkt.
Weinig drinken van tevoren voorkomt dat u voortijdig moet plassen. U mag
wel gewoon eten. Bij gebruik van plastabletten: neem de plastabletten ná de
behandeling en niet ervoor.

De behandeling

De blaasspoelingen worden gedaan op de polikliniek Urologie (route 11)
door een verpleegkundige. U wordt gevraagd om zich van onderen uit te
kleden. Tijdens de spoeling ligt u op een onderzoektafel. Eerst maakt de
verpleegkundige met een nat gaasje de ingang van uw plasbuis schoon.
Daarna wordt via de plasbuis een katheter in uw blaas gedaan. Dit kan een
beetje gevoelig zijn. De urine die nog in uw blaas is achtergebleven, loopt via
de katheter weg. Hierna laat de verpleegkundige de spoelvloeistof rustig in
uw blaas lopen. Als alle spoelvloeistof in uw blaas zit, wordt de katheter weer
verwijderd. Hierna mag u naar huis.

Soorten spoelvloeistof
Cystistat
Legt een beschermend laagje op het door ontstekingen aangetaste
blaasslijmvlies. Dit middel wordt gegeven bij hardnekkige vormen van
blaasontsteking. Om een goed resultaat te bereiken, moet u de vloeistof
minimaal een half uur in uw blaas houden.

DMSO (Dimethyl sulfoxide)
Werkt ontstekingsremmend en pijnstillend. Ook ontspant het de blaasspier
zodat het aandrangsgevoel tot plassen vermindert. U moet het middel
minimaal 15 minuten tot een uur in uw blaas houden. Een beetje DMSO komt
via uw blaaswand in de bloedbaan. Via de bloedbaan komt het in de longen
en dus ook in de adem terecht. Dit kan de eerste dagen een onaangename
geur veroorzaken, maar is verder onschuldig.
Gentamicine
Is een antibioticum en wordt in deze vorm gebruikt bij de behandeling van
blaasontstekingen die steeds terugkomen. U moet de Gentamicine minimaal
een half uur in uw blaas houden.
Gepan
Is hetzelfde middel als Cystistat, alleen in een sterkere dosering. Dit middel
moet u een half uur in uw blaas houden om een goed effect te bereiken

Na de behandeling

Kort na de blaasspoeling is er kans op verhoogde aandrang en een branderig
gevoel bij het plassen. Ook kan er de eerste keren na de spoeling wat bloed
bij de urine zitten. Als u probeert veel te drinken nadat u de vloeistof hebt
uitgeplast, gaat het branderige gevoel bij plassen sneller over.
Bij uitzondering kan een blaasontsteking optreden. Als u aanhoudende
branderingheid of bloed of troebele urine merkt, neemt u dan contact op met
de polikliniek Urologie.

Wat te doen als u niet op uw afspraak kunt komen?

Als u door ziekte of een andere reden niet kunt komen, neem dan contact
op met de polikliniek Urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt
geholpen worden.

Tot slot

Deze folder bevat algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie
naast het gesprek met de uroloog. Bijzondere omstandigheden kunnen tot
wijzigingen aanleiding geven. Dit zal door de uroloog of verpleegkundige aan
u verteld worden. Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u
op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Urologie.
Telefoonnummer: (0515) 48 84 00.
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