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Binnenkort wordt u op polikliniek Urologie verwacht voor een spoeling van de blaas. In deze folder
leest u uitleg over deze behandeling.

Doel van de behandeling
De uroloog heeft u uitgelegd waarom deze behandeling bij u nodig is.
Deze blaasvloeistof herstelt de beschermlaag van de blaas. Ze wordt gegeven om de pijnklachten
en/of ontstekingen in uw onderbuik, blaas en/of urineleider te verminderen. Meestal wordt deze
blaasvloeistof gedurende 4 tot 6 weken iedere week gegeven. Daarna volgt een gesprek met uw
uroloog.

De behandeling
Voorbereiding op de spoeling
De ochtend voor de blaasspoeling mag u weinig drinken. Weinig drinken voorkomt dat u voortijdig
moet plassen.
De spoeling wordt uitgevoerd op polikliniek Urologie.
De handeling
Deze blaasvloeistof is geen geneesmiddel, maar bevat een stof die helpt om het slijmvlies van de blaas
te versterken. Het slijmvlies, dat de blaaswand bedekt, vormt een beschermende barrière tegen diverse
stoffen zoals bacteriën. De belangrijkste stof van deze beschermlaag is hyaluronzuur. De blaasspoeling
bevat deze stof.
De spoeling
Voorafgaand aan de spoeling vraagt de polikliniekassistente u om uit te plassen. Voordat de blaas
gespoeld wordt, wordt bij u een katheter ingebracht. Hiervoor moet u, nadat u uw onderkleding hebt
uitgedaan, op de onderzoekstafel gaan liggen. De ingang van de plasbuis wordt schoongemaakt met
een nat gaasje. De polikliniekassistente brengt een blaaskatheter in de blaas. De urine, die nog in uw
blaas zit, loopt via de katheter weg. Vervolgens laat de polikliniekassistente de vloeistof voor de
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blaasspoeling rustig in uw blaas lopen. Hierna wordt de katheter verwijderd.
Vervolgens probeert u de vloeistof minimaal een uur in de blaas te houden. Na de blaasspoeling mag
u het ziekenhuis verlaten. De polikliniekassistente maakt eventueel een nieuwe afspraak met u maken
voor een volgende blaasspoeling.

Bijwerkingen
De blaasspoeling is over het algemeen goed te verdragen. Als er toch bijwerkingen optreden, zijn dat
meestal klachten zoals verhoogde aandrang en branderigheid bij het uitplassen, kort na de spoeling.
De eerste keren na de spoeling kan er wat bloed bij de urine zitten.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?
Bent u door ziekte of om andere redenen verhinderd uw afspraak na te komen, neem dan contact op
met polikliniek Urologie.
U kunt direct een andere afspraak maken.

Tot slot
Deze folder betreft algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met
uw behandelend uroloog. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit
wordt altijd door uw uroloog met u besproken
Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u deze stellen aan uw behandelend uroloog
of aan de polikliniekassistente.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Polikliniek Urologie:

(013) 221 03 90

Locatie ETZ Elisabeth
Route 18
Locatie ETZ TweeSteden
Polikliniekgebouw, Wachtruimte 6
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