Blaasspoelen met
Immucothel

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
In deze folder leest u meer over de blaasspoelingen met Immucothel
waar u binnenkort mee begint.
Blaasspoelingen worden gegeven om de kans op terugkeer van de
poliepen in de blaas te verkleinen. Er zijn vele soorten blaasspoelingen. De uroloog heeft met u besproken dat uw blaas
gespoeld gaat worden met Immucothel. Dit is een middel dat de
reactie van het immuunsysteem krachtig activeert.
De spoeling wordt gedurende 6 weken iedere week gegeven.
Daarna wordt de spoeling gedurende 1 jaar iedere maand gegeven.
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder
mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u
ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra
rekening mee houden.

De voorbereiding
Wij adviseren u de dag van de blaasspoeling niet te veel te drinken.
U probeert de spoelvloeistof maximaal 2 uur in uw blaas te houden.
Minder drinken voorkomt dat u voortijdig moet plassen.
De spoeling wordt uitgevoerd in het ziekenhuis op de polikliniek
Urologie. Voorafgaand aan de spoeling vraagt de verpleegkundige u
om uit te plassen. De verpleegkundige brengt u naar de kleedkamer
en vraagt u de kleding van uw onderlichaam uit te trekken. De
kleding van uw bovenlichaam mag u aanhouden.
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De spoeling
U neemt plaats op de onderzoekstafel. De verpleegkundige maakt
de ingang van uw plasbuis schoon met een nat gaasje. Daarna
wordt een katheter (dun slangetje) in uw blaas gebracht. Het
inbrengen van de katheter kan gevoelig zijn.
De achtergebleven urine in uw blaas loopt via de katheter weg.
Vervolgens sluit de verpleegkundige het middel Immucothel aan op
de katheter. De spoelvloeistof loopt rustig in uw blaas. Zodra de
spoelvloeistof in uw blaas is gelopen, wordt de katheter verwijderd.
De verpleegkundige wast daarna uw onderlichaam en geeft u een
verbandje. Hierna mag u het ziekenhuis verlaten.
Vervolgens probeert u de spoelvloeistof maximaal 2 uur in uw blaas
te houden.

Bijwerking
Deze spoeling kan een aantal bijwerkingen hebben:
 Verhoogde aandrang en branderigheid bij het uitplassen kort na
de spoeling.
 De dag na de spoeling kunt u wat griepachtige verschijnselen
krijgen (koorts, niet lekker voelen, spierpijn). Bij koorts hoger
dan 38,5˚C gedurende 12 uur of meer, adviseren wij u contact
op te nemen met uw uroloog.
 Na de spoeling kan er wat bloed bij uw urine zitten. Dit kan door
het katheteriseren komen.
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Advies



Drink goed nadat u heeft uitgeplast: minimaal 1½ tot 2 liter per
dag.
Als het buiten (erg) warm is, drink dan voorafgaand aan de
spoeling zoals u anders gewend bent. Zo voorkomt u dat u
uitdroogt en een blaasontsteking krijgt.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust
van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur naar de polikliniek
Urologie, tel. (078) 652 32 80. We beantwoorden uw vragen graag.
Buiten deze tijden kunt u bij problemen bellen naar de afdeling
Spoedeisende Hulp van locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 10.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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