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Beste patiënt

In deze brochure vindt u informatie over blaasspoelingen met 
Mitomycine C® . Uit onderzoek is namelijk gebleken dat u één 
of verschillende oppervlakkige blaaspoliepen heeft en daarom 
stelde de arts deze behandeling voor.
Lees deze brochure aandachtig en hou ze zorgvuldig bij 
zodat u ze altijd kunt raadplegen. Tevens is dit document een 
werkinstrument voor u.
Indien u nog vragen heeft die in deze brochure niet behandeld 
worden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

De artsen en medewerkers van de dienst urologie

Wat zijn blaaspoliepen?
Blaaspoliepen zijn woekeringen van het slijmvlies van de 
blaas die het uitzicht hebben van een bloemkooltje. Poliepen 
zijn in de beginfase niet levensbedreigend, maar kunnen dit 
wel worden als ze verwaarloosd of niet behandeld worden. 
Blaasspoelingen worden voorgeschreven om de kans dat 
deze poliepen terugkomen, te verkleinen. Nabehandeling en 
controle na de operatie zijn hierbij aangewezen.
Er zijn verschillende producten die voor blaasspoelingen 
worden gebruikt. Mitomycine C® is een product die 
een celdodend effect heeft op de poliep. We kunnen het 
beschouwen als een vorm van chemotherapie maar doordat 
het product rechtstreeks in de blaas wordt ingebracht, komt 
het niet in de bloedbaan terecht en hebt u geen last van 
bijwerkingen zoals haaruitval of misselijkheid.

Hoe vaak vinden 
blaasspoelingen plaats?
Blaasspoelingen zijn het meest doeltreffend wanneer ze 
volgens een welbepaald schema plaatsvinden. We starten 
met wekelijkse blaasspoelingen (6), daarna zetten we ze 
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maandelijks (6) verder. We bespreken dit schema met u voor de 
start. Tijdens de behandelperiode ondergaat u regelmatig (1ste 
na 7 spoelingen, 2de na 4 maand) een controle in de vorm van 
een cystoscopie (kijken in de blaas). Belangrijk te vermelden is 
dat wanneer een bepaald product niet helpt, er overgeschakeld 
kan worden naar een ander type product. Dit wordt dan met u 
besproken.

Wat te doen vóór de 
blaasspoeling?
• Geen tot beperkte vochtinname tot 4 uur vóór de 

blaasspoeling.
• Geen diuretica nemen zoals bv. Lasix® of Burinex®. Zo 

voorkomt u dat er te veel urine in de blaas komt. Te veel 
urine in de blaas kan Mitomycine® te veel verdunnen 
waardoor de werking minder doeltreffend is. U kunt uw 
plaspillen (diuretica) terug innemen na het uitplassen van de 
spoelvloeistof.

Wat tijdens de blaasspoeling?
Vóór elke toediening van Mitomycine® vraagt de 
verpleegkundige of u bijwerkingen hebt opgemerkt tijdens of 
na de vorige blaasspoeling. Hiervoor brengt u uw document 
mee waar de eventuele bijwerkingen werden aangeduid. Zie 
checklijst op het einde van deze brochure.
Voor we starten vragen wij u om te plassen, zodat de blaas 
zo leeg mogelijk is. Daarna verwijdert u uw onderkleding en 
neemt u plaats op de behandeltafel. De verpleegkundige plaatst 
een katheter (een flexibel, hol buisje) doorheen de plasbuis tot 
in de blaas. Dit is niet pijnlijk maar sommige mensen voelen dit 
aan als onaangenaam. Katheterisatie is o.a. nodig om de blaas 
volledig te ledigen. Via diezelfde katheter dienen we daarna 
Mitomycine® toe in de blaas. Vervolgens verwijderen we de 
katheter.
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Wat te doen na de 
blaasspoeling?
Geen tot beperkte vochtinname tot 2 uur na de blaasspoeling.
Als u plaspillen neemt thuis, mag u deze 2 uur na de 
blaasspoeling weer innemen.
1 tot 2 uur urine ophouden en in beweging blijven (beweging 
zorgt ervoor dat de vloeistof zich goed verspreidt doorheen de 
blaas); als u last heeft van urineverlies of minder mobiel bent, 
kan er eventueel een verblijfskatheter worden geplaatst.
Na het ophouden van het product is het noodzakelijk om veel 
te drinken(+/- 1.5) liter, zodat eventuele irritatie van de blaas 
zoveel mogelijk wordt vermeden .
Na het toedienen van Mitomycine® is de urine blauwachtig 
gekleurd. Na het toedienen van Farmorubicine® is de urine 
rood gekleurd. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken.

Aanbevelingen
Omdat Mitomycine® een cytostaticum is, volgt u best volgende 
aanbevelingen.

• Urineer zittend (ook mannen)
• Spoel het toilet tweemaal door met het deksel dicht  tot 48 

uur na de behandeling.
• Gebruik zoveel mogelijk hetzelfde toilet.
• Was na elke plasbeurt uw handen en geslachtsdelen met 

water en zeep. Doe dit telkens tot acht uur na het uitplassen 
van het product .

• Reinig het toilet minimaal één keer per dag met een niet-
agressieve pH-neutraal schoonmaakmiddel.

• Geen geslachtsgemeenschap gedurende twee dagen. Tot één 
week na de behandeling moet u of uw partner een condoom 
gebruiken.
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Mogelijke bijwerkingen
Bijwerkingen van Mitomycine® zijn erg persoonsgebonden. 
Sommige patiënten hebben geen last van bijwerkingen en 
anderen wel.

• Koorts meer dan 38.5°C
• Plasklachten zoals vaker of moeilijker plassen, pijnlijk of 

branderig plassen en/of bloed bij de urine zijn normale 
bijwerkingen.

• Een allergische reactie op Mitomycine® komt weinig voor. 
Als er toch een allergische reactie optreedt, uit zich dat door 
jeuk aan handen en voeten of aan de geslachtsdelen, al dan 
niet gepaard met afschilfering van de huid. Deze klachten 
zijn eerder vervelend maar vrij onschuldig. Meld de reactie 
toch in elk geval op de checklijst (zie op het einde van deze 
brochure). Dit is belangrijke informatie voor ons.

• Algemeen kunnen we stellen dat deze bijwerkingen normaal 
zijn. Indien deze echter langer dan 2 dagen aanhouden, 
contacteer uw huisarts of uroloog.

Wanneer u plotseling helemaal niet meer kan plassen, is de 
oorzaak niet noodzakelijk de behandeling met Mitomycine®. 
Neem in dit geval meteen contact op met uw huisarts of de 
raadpleging urologie en vermeld ook dat u een behandeling 
hebt gekregen met Mitomycine®.
Buiten de kantooruren of in het weekend neemt u contact op 
met uw huisarts ( van wacht) of met de dienst spoedgevallen. 
Vermeld ook daar dat u een behandeling hebt gekregen met 
Mitomycine®.

Tussenkomst vervoer
Er is een financiële tussenkomst door het ziekenfonds voor 
het vervoer heen en terug naar het ziekenhuis. Er wordt op 
het einde van de behandeling een medisch attest opgestuurd 
dat u kunt binnendragen bij uw ziekenfonds. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de sociale dienst in het 
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ziekenhuis.

Kostprijs
Als u wenst te weten hoeveel de handeling u ongeveer zal 
kosten kunt u contact opnemen met de dienst facturatie op het 
nummer 051 23 62 05 of mailen naar factuur@azdelta.be.

Checklijst
Als u wordt geconfronteerd met één van de volgende 
bijwerkingen gelieve dit dan ook aan te duiden op de lijst en 
deze mee te brengen bij uw volgende afspraak:

 Had u na de blaasinstillatie 
volgende klachten?

 Ja / Neen

 Koorts (boven 38.5°C), 
indien ja hoeveel dagen
 Bloed bij het plassen, indien 
ja hoeveel dagen
 Pijn bij het urineren
 Meer dan gewoonlijk moeten 
plassen
 Huiduitslag:  handen/
voeten/genitaliën/buik/rug/
benen
 Moeheid
 Jeuk (plaats aanduiden)
 Andere:
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