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Je wordt opgenomen voor een trans urethrale resectie van de blaas (TUR-

blaas). Na deze ingreep zal men een éénmalige blaasinstillatie (een soort 

blaasspoeling) uitvoeren. Je krijgt dan celdodende medicatie (cytostatica)  

toegediend in je blaas. 

Tijdens je gesprek met de uroloog krijg je de datum van je ingreep en 

behandeling mee. Indien je dit wenst, kan je voordien reeds een gesprek 

hebben met de oncologische verpleegkundige, zodat het verloop van de 

behandeling je kan worden uitgelegd. 

Niet-spierinvasieve blaaskanker 

De uroloog heeft bij jou blaaspoliepen vastgesteld. Deze blaaspoliepen of 

niet-spierinvasieve blaascarcinomen zijn woekeringen van het slijmvlies van 

de blaas en werden door middel van een operatie langs de plasbuis in hun 

geheel verwijderd.  Afhankelijk van het soort poliep, de grootte en het 

aantal poliepen bij wegname is er een verhoogd risico op een terugkeer 

ervan. 
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Het is daarom belangrijk om een nabehandeling te geven om de kans op 

het terugkomen van de poliepen te verkleinen en eventuele achtergebleven 

tumorcellen te vernietigen. 

Via een blaasinstillatie zal men medicatie in je blaas brengen die de 

vorming van nieuwe poliepen zal tegengaan.  De medicatie die men bij je 

zal gebruiken, is Farmorubicine®. 

Wat is Farmorubicine®? 

Farmorubicine® behoort tot de groep cytostatica (chemotherapie), dit is een 

celdodende en celdeling remmende medicatie. Farmorubicine® doodt de 

tumorcellen en remt de groei van de tumorcellen af. Aangezien de 

tumorcellen sneller delen, werkt dit meer op de tumorcellen en minder op 

de gezonde blaascellen. 
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Het verloop 

Wanneer je na de ingreep terug op je kamer bent, zal de verantwoordelijke 

verpleegkundige je parameters controleren. Vervolgens zal de 

blaasspoeling worden stopgezet en zal men de afloop naar de urinezak 

afklemmen. We vragen je ook om tijdens de procedure niet te drinken. 

De medicatie wordt via de blaaskatheter in de blaas gebracht. De medicatie 

blijft gedurende één uur in de blaas aanwezig. Men zal je vragen om elk 

kwartier van lichaamshouding (linkerzijde, rechterzijde en de rug) te 

wisselen met als doel de medicatie met alle delen van de blaaswand in 

contact te laten komen. Mocht dit onaangenaam zijn door de aanwezige 

blaassonde, mag je ook rustig op de rug blijven liggen. 

Indien je hevige pijn in de onderbuik ervaart, dien je onmiddellijk de 

verpleegkundige te verwittigen en wordt de blaasinstillatie vroegtijdig 

gestopt. 

Na één uur zal men de klem van de urinezak nemen, de blaasinhoud laten 

aflopen en de blaasspoeling weer opstarten.  

Na de toediening van Farmorubicine® is de urine roodachtig gekleurd (de 

medicatie is rood van kleur). Daar hoef je je geen zorgen over te maken.  

Het is belangrijk dat je de dagen na de instillatie voldoende drinkt. Na de 

blaasinstillatie mag je alles eten en drinken. 
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Mogelijke bijwerkingen  

De klachten die hieronder vermeld worden zijn normaal maar mogen niet 

langer dan 48 uur duren. Indien dit wel het geval is, word je geadviseerd 

contact op te nemen met de behandelende uroloog of huisarts. 

⋅ Lichte koorts 

⋅ Plasklachten zoals vaker of moeilijker plassen, pijnlijk of branderig 

plassen  

⋅ Bloed in de urine 

⋅ Huiduitslag 

⋅ Roodgekleurde urine 

⋅ Allergische reactie, wat zich uit door jeuk aan handen en voeten of 

aan de geslachtsdelen, al dan niet gepaard met afschilfering van de 

huid. Deze klachten zijn eerder vervelend maar vrij onschuldig. 
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Aandachtspunten voor thuis 

Na de behandeling bevat je urine restanten van deze medicatie. Het is 

daarom belangrijk om volgende maatregelen op te volgen om jou, jouw 

familie, bezoekers, medepatiënten en hulpverleners te beschermen. 

Let op: volg deze maatregelen vanaf de start van de behandeling tot zeven 

dagen na de laatste toediening tenzij anders vermeld. 

Met bevuild materiaal wordt bedoeld, materiaal waar restanten van urine op 

te vinden zijn.  

Algemeen 

⋅ Vermijd steeds rechtstreeks contact met de medicatie en urine.  

⋅ Draag steeds wegwerphandschoenen bij het hanteren van bevuild 

materiaal. 

⋅ Verzamel alle gebruikte materialen in een plastiek zak en sluit deze 

goed af. Deze mag meegegeven worden met het huisvuil. 

⋅ Was na ieder contact met urine de handen met water en zeep. 

⋅ Indien je of iemand van je omgeving toch contact heeft gehad met je 

uitscheidingsproducten: geen paniek! Was je handen met gewone 

zeep. 

⋅ Het is geen probleem om je naasten aan te raken tijdens de 

behandeling. Je bent niet besmettelijk. Lichamelijk contact moet niet 

vermeden worden, knuffelen en zoenen mag. 
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Toiletgebruik 

⋅ Ga altijd zittend plassen, om spatten te voorkomen. 

⋅ Spoel het toilet tweemaal na elkaar door met gesloten deksel. 

⋅ Was je handen na ieder toiletbezoek met water en zeep. 

⋅ Gebruik een apart toilet indien mogelijk. 

⋅ Reinig het toilet dagelijks met een algemene toiletreiniger.  

⋅ Bij gebruik van een urinaal of bedpan: ledig deze onmiddellijk na 

gebruik in het toilet, spoel tweemaal na elkaar door met gesloten 

deksel en na ieder gebruik steeds uitspoelen met water en zeep. 

⋅ Bij risico op incontinentie: gebruik steeds voldoende 

incontinentiemateriaal, vouw vuil incontinentiemateriaal goed dicht 

en verzamel in een plastiek zak. 

Wasvoorschriften voor bevuilde kledij en linnen 

⋅ Probeer bevuild wasgoed onmiddellijk te wassen. 

⋅ Gebruik steeds wegwerphandschoenen bij het contact van bevuild 

linnen. 

⋅ Was het bevuilde linnen afzonderlijk. 

⋅ Was eerst op een koud programma en volg nadien de aanbevolen 

was instructies. 

⋅ Indien het niet mogelijk is om het bevuilde wasgoed onmiddellijk te 

wassen, bewaar deze dan in een goed afgesloten dubbele plastiek 

zak. 
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Let op: de wasvoorschriften gedurende 7 dagen na de behandeling blijven 

toepassen! 

Seksueel contact 

Om je partner te beschermen is het aangeraden om een condoom te 

gebruiken tot minimum 1 week na de instillatie. 

Wanneer uw arts contacteren: 

⋅ Tekenen van infectie (koorts boven ≥ 38,5°C en/of koude rillingen) , 

algemeen niet goed voelen 

⋅ Plotse huiduitslag 

⋅ Bloed in de urine twee dagen na de instillatie 

⋅ Kortademigheid 

⋅ Bijwerkingen die optreden 48 uur of later na de blaasinstillatie  

⋅ Wanneer je je zorgen maakt om een of ander symptoom 
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Tot slot 

Als je na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kan je contact 

opnemen met je behandelende arts of met de verpleegkundige van de 

afdeling. 

⋅ Dr. S. Huybrechts, Dr. M. Waterloos  09/387.71.11  

⋅ De oncologisch verpleegkundige   09/387.73.92 

⋅ Het onco-team     09/387.73.95  

⋅ Het dagziekenhuis    09/387.74.50 

⋅ De hospitalisatie afdeling   09/387.73.50 

 

 

 



   

  



   

 


