Dienst urologie

Blaasspoeling met
Oncotice

Aandachtspunten
VOOR de blaasspoeling
Gelieve 4 uur voor de spoeling niet te
drinken, aangezien de spoelvloeistof 1 uur
in de blaas moet blijven. Vooraf te veel
drinken zou de urineproductie verhogen
waardoor je sneller zal moeten plassen.

Verloop
Meld je aan bij de opnamedienst. Na de
inschrijving word je doorgestuurd naar
het dagziekenhuis (campus Bornem) of
de raadpleging (campus Rumst). Indien
je alleen naar het dagziekenhuis komt
gelieve dan de opnamestickers aan de
verpleegkundige te bezorgen, zodat we
weten dat je er bent.
Je krijgt een schortje van de verpleegkundige
en vervolgens mag je op bed gaan liggen.
Ondergoed wordt best uitgedaan.Vanaf
het product op de afdeling is toegekomen,
komt een verpleegkundige met het product
naar de kamer. Dit kan een 30 tal minuten in
beslag nemen, aangezien het product eerst
in de apotheek moet bereid worden.
De verpleegkundige zal handschoenen
en een schort aantrekken om zichzelf te
beschermen zodat ze niet in aanraking
komt met het product. Er wordt een sonde
via het plaskanaal in de blaas ingebracht.
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De urine in de blaas wordt verwijderd.
Er wordt ook steeds een urinestaaltje
genomen. Als de blaas volledig leeg is,
wordt het product via de blaassonde ingebracht. Dit doet geen pijn, maar sommige
mensen voelen dit aan als onaangenaam.
Nadien wordt de sonde verwijderd en
moet je het product 1 uur ophouden.
Er zal je gevraagd worden om regelmatig
van houding te veranderen zodat het
product overal in de blaas kan inwerken: lig
hiervoor 15 minuten op de buik, 15 minuten
op de rug en telkens 15 minuten op de
linker- en rechterzijkant.
Pas na 1 uur mag je het product zittend
uitplassen. Spoel het toilet niet onmiddellijk
door! Vooraleer door te spoelen, moet eerst
bleekwater door de verpleegkundige in het
toilet worden toegevoegd.
Je krijgt voor vertrek een handdoek en
een washandje om je even te wassen.

Aandachtspunten NA
de blaasspoeling
Gedurende 6 uur na de behandeling moet
je al zittend plassen en 2 kopjes bleekwater in het toilet toevoegen aan de urine
alvorens door te trekken.
Het bleekwater en de urine moeten
15 minuten in het toilet blijven staan
vooraleer er mag worden doorgetrokken.

Steeds het deksel dichtdoen alvorens
door te trekken. Handen wassen na ieder
toiletbezoek.
Eenmaal je het product hebt uitgeplast,
dien je de eerste 6 uur veel te drinken om
de resten van het product zo snel mogelijk
uit de blaas te spoelen.
Bij thuiskomst steeds een douche nemen,
om eventueel resten van medicatie weg te
wassen. Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen voor kinderen of volwassenen
in je omgeving.
Je kledij mag zo de was in. Indien je kledij
of ondergoed bevuild is, kan je dit eerst
spoelen met een koud spoelprogramma
en vervolgens wassen zoals je gewoon
bent. Er wordt aangeraden om gedurende
48 uur geen geslachtsgemeenschap te
hebben. Tot 1 week na de behandeling,
moeten jij of je partner een condoom
gebruiken.

Mogelijke
bijwerkingen van
het product
Na het toedienen van het product is de
urine troebel. Daar hoef je je geen zorgen
over te maken. De dag van de spoeling
en de dag erna, kan je last hebben van
een branderig gevoel tijdens het plassen.
Je kan ook het gevoel hebben dat je
frequenter moet plassen, moeilijker

plast of bloed plast. Deze symptomen
verdwijnen meestal spontaan. Het is
daarom ook aangeraden, zoals eerder
vermeld, om veel te drinken.
De eerste 2 dagen kan je je ook grieperig
voelen: lichte koorts (kan optreden 4 uur
na de instillatie tot 24 à 48 uur nadien),
vermoeidheid, misselijkheid, hoofdpijn of
spierpijn. Hiervoor kan je een pijnstiller of
koortswerend middel nemen en voldoende
rusten. De klachten zijn normaal maar
mogen niet langer dan 2 dagen aanhouden.

Contacteer steeds
uw arts bij volgende
problemen:
•
•
•
•
•

koorts meer dan 38 graden
rillingen
aanhoudende gewrichtspijnen
kortademigheid
veralgemeende jeuk, netelroos

Praktische info
Bij vragen of problemen kan je steeds
contact opnemen met:
Maggy Van Eetvelt,
verpleegkundige urologie
(03 890 16 71), of het dagziekenhuis
geneeskunde (03 890 17 43).
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CAMPUS RUMST
‘s Herenbaan 172 | 2840 Rumst
03 880 90 11 (algemeen)
03 880 91 90 (afspraken)

CAMPUS BORNEM
Kasteelstraat 23 | 2880 Bornem
03 890 16 11

CAMPUS WILLEBROEK
Tisseltsesteenweg 27 | 2830 Willebroek
03 890 16 11
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