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1 Inleiding
Uw behandelend uroloog heeft met u
gesproken over een behandeling door
middel van blaasspoelingen. In deze
folder vindt u informatie over deze
behandeling.
De functie van de blaas is onder andere
het verzamelen van urine. De urine
bevat een groot aantal afvalproducten
die irritatie aan de blaaswand kunnen
veroorzaken. Om de blaas tegen die
irriterende stoffen te beschermen, heeft
de blaas een beschermlaag op de
oppervlakte van de blaaswand.
Behalve het beschermen van de diepere
lagen van de blaaswand, voorkomt deze
beschermlaag ook dat bacteriën zich aan
de blaaswand hechten en een
urineweginfectie kunnen veroorzaken.

De vloeistof die wordt toegediend, heeft
geen bijwerkingen en geeft geen
allergische reacties.
3 Na de behandeling
Probeer de vloeistof minimaal 30
minuten in uw blaas te houden en bij
voorkeur zelfs 60 minuten. Na die tijd
mag u plassen.
De blaasspoeling wordt gedurende de
eerste 4 weken één keer per week
gegeven. Daarna wordt het schema
aangepast op basis van uw klachten. Als
uw klachten verminderen, is dat het
teken dat de blaasspoeling werkt.
4 Waar vindt het onderzoek plaats?
Voor het onderzoek wordt u verwacht op
de poli Urologie.
5 Telefoonnummers

Als deze laag beschadigd is, kunnen
afvalproducten uit de urine direct in
contact met de blaaswand komen. Dit
kan pijn, blaaskrampen en/of
ontstekingsverschijnselen in de blaas
veroorzaken.

Poli Urologie bij MC Emmeloord
(0527) 63 72 79
Bij MC Zuiderzee is de poli Urologie
bereikbaar via het afsprakenbureau,
telefoon (0320) 27 18 88.

2 Behandeling
De behandeling bestaat uit het toedienen
van een vloeistof die de tekorten in de
beschermende laag van de blaaswand
aanvult.
De behandeling verloopt als volgt:
De verpleegkundige vraagt u plaats te
nemen op de behandelstoel. Vervolgens
reinigt hij/zij de uitgang van uw plasbuis
en brengt een dun kathetertje via uw
plasbuis in uw blaas. Via deze katheter
kan de blaas helemaal geleegd worden
en wordt de vloeistof toegediend.
De behandeling doet geen pijn en neemt
een paar minuten in beslag. U mag na
de toediening van de vloeistof weer naar
huis.

MC Zuiderzee
Ziekenhuisweg 100

8233 AA Lelystad
(0320) 271 911
www.mczuiderzee.com

MC Emmeloord
Urkerweg 1
8303 BX Emmeloord
(0527) 63 76 37
www.mcemmeloord.com

MC Dronten
Het Zwarte Water 77

8253 PD Dronten
(0320) 271 911
www.mcdronten.com

Polikliniek Urk
Gezondheidscentrum
Het Dok
Vlechttuinen 1
8322 BA Urk

