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Antwerpen

dagziekenhuis

Wat u weten moet 
bij chemotherapie 

via de blaas

Geachte Heer, Mevrouw,

U komt naar het dagziekenhuis voor een chemo
therapie via de blaas.
Met deze folder willen wij u informeren over de 
 behandeling.
Als u na het lezen nog vragen heeft, aarzel dan niet 
om contact op te nemen met uw behandelende arts of 
met het dagziekenhuis.

Het dagziekenhuis is open van 
maandag tot en met vrijdag 
van 7.00 uur tot 18.00 uur.

Tel. 03 444 12 46
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Bent u onverwacht verhinderd? 
Gelieve ons uiterlijk 24 uur op voorhand te 
 verwittigen via het nummer waarop u de 
afspraak heeft gemaakt. Indien wij niet op de 
hoogte zijn van uw annulatie, zijn we genood
zaakt administratieve kosten aan te rekenen.

Na de behandeling.

Na 1 uur zal het product via de sonde verwijderd worden. 
Uw urine bevat op dat ogenblik een licht giftige stof en 
dit gedurende 7 dagen. Om spatten te voorkomen moet 
u zittend plassen, nadien het toiletdeksel sluiten en 2 
maal doorspoelen. Nadien uw onderlichaam wassen.

Informeer uw arts bij abnormale urine, kleur of geur bij 
koorts of bij bloed in urine.

Denk verder ook aan volgende zaken:
•  Plas bij aandrang en hou niet onnodig op.
•  Steeds handen wassen na elk toiletbezoek.
•  Vermijd geparfumeerde zeep en badschuim.
•  Na de behandeling VEEL drinken. 
•  Besmette kleding en ondergoed kunnen gewoon in 

de was.

Wat is chemotherapie via 
blaasinstillatie?

Dit is een techniek waarbij een sonde via de urine leider 
in de blaas wordt gebracht .Na het ledigen van de blaas 
wordt er medicatie ingespoten via de sonde.

Welke voorbereiding is nodig?

Na het reinigen van uw onderlichaam wordt de schaam
streek ontsmet. Om de sonde gemakkelijk en pijnloos 
in te kunnen brengen, gebruiken wij een glijmiddel. De 
medicatie wordt ingebracht en blijft gedurende 1 uur ter 
plaatse. Er zal u gevraagd worden om alle 15 minuten 
van houding te veranderen.
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