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Waar gaan we het over hebben.

• Behandeling van niet-spierinvasief blaaskanker
• Blaasspoelingen
• Verpleegkundige zorg rondom blaasspoelingen

• Operatieve behandeling van spierinvasief blaaskanker
• Urinestoma
• Neo-blaas

• Blaaskanker,  verpleegkundige zorg en psychosociale ondersteuning



Blaasspoelingen 

Doel: Kans op recidief te verkleinen, of ter behandeling van blaaskanker

( bij CIS) 
• Met cystostatica of met BCG. (Bacillus Calmette Guérin= immunotherapie)
• Gebeurd veelal poliklinisch ( soms op dagbehandeling, soms binnen 24 uur 

na TURT) 
• Vaak meerdere behandelingen volgens een bepaald schema ( kan tot 3 jaar 

duren) 
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Instructie patiënt bij blaasspoelingen



Instructie aan de patiënten

• 3 uur voor de spoeling weinig drinken
• Plastabletten na de spoeling innemen
• Spoeling min. 1 uur en  max. 2 uur  ophouden
• Mannen zitten plassen na de spoeling
• Hygiëne toilet en persoonlijke hygiëne
• Veel drinken na uitplassen spoeling
• Condoom gebruiken bij geslachtsgemeenschap
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Bijwerkingen  cytostatica blaasspoeling

• Veel aandrang om te plassen de eerste dag.
• Vaak plassen, kleine beetjes plassen. 
• Branderig gevoel bij plassen.
• Soms wat bloed bij de urine.



Bijwerkingen BCG blaasspoeling

• Veel aandrang om te plassen.
• Vaak plassen, kleine beetjes. 
• Branderig gevoel bij plassen.
• Soms wat bloed bij de urine.
• Koorts de avond van de spoeling
• Spierpijn, gewrichtpijn, griepachtige verschijnselen
• Vermoeidheid



Verpleegkundige zorg rondom blaasspoelingen

• Voorlichting en begeleiding.
• Toedienen van de spoelingen.
• Monitoren / signaleren van bijwerkingen.
• Psychosociale ondersteuning.
• Life-style adviezen. 



Blaasverwijdering bij spierinvasief
blaaskanker

• Grote operatie. 
• Opnameduur tussen de 10 – 14 dagen. 
• Veel “slangetjes” na de operatie.
• De eerste dagen afhankelijk van hulp bij zelfzorg.
• Risico op  verschillende post-operatieve complicaties.
• Herstelperiode van 4-6 maanden. 



Urine stoma volgens Bricker

Bij de Bricker-operatie wordt een stukje van 10 tot 15 centimeter van de 
dunne darm weggenomen. Vervolgens worden beide urineleiders in het 
weggenomen stukje darm gehecht. Het stukje darm, dat dus slechts dienst 
doet voor het transport van urine naar buiten het lichaam, wordt aan één 
zijde gesloten. Van het andere uiteinde wordt het daadwerkelijke stoma 
gemaakt, door het door de buikwand naar buiten te brengen en in de huid te 
hechten 



Urinestoma 

• Urine loopt 24 uur per dag, moet dus altijd een zakje op. 

• Geen signaal als zakje vol is. 



Voor- en nadelen van urinestoma
+ Betrouwbare optie met bewezen effectiviteit.

+ Operatie technisch minder moeilijk.
+ Verzorging kan ook door anderen.
+ Weinig kans op “technische”complicaties

+/-Vergt niet zo veel van de patiënt vooral in het eerste half jaar, maar 
verzorging blijft wel levenslang nodig.

- Nadeel vooral cosmetisch.

- Kans op stoma/huid problemen
- Urineweg infecties
- Problemen met hogere urinewegen.

(na tientallen jaren 20 % kans op stomaproblemen en 30% kans op dilatatie van de nieren

Neal DE: BMJ 1985; 290: 1695-7)



Blaasvervanging volgens Hautmann

Er wordt een stuk dunne darm van ongeveer 40 cm. 
geïsoleerd. Dit wordt open geknipt en er wordt een soort “W” 
van gemaakt. Dit wordt als een reservoir gesloten en 
vastgehecht op de plasbuis.  



Voor- nadelen neo- blaas
++ Lijkt het meest op de natuurlijke situatie.

+ Cosmetisch de mooiste oplossing.
+ Continentie / controle
- Vergt veel zelfdiscipline van de patiënt ( vooral 1e half jaar) 

• Op de klok plassen 
• Plassen d.m.v. buikpers en ontspanning van BB spieren
• Bekkenbodemspier training / fysiotherapie

• Volume niet te groot
• evt. zelfkatheterisatie

- Risico op vernauwing van de plasbuis

- Risico op  blijvende incontinentie
- Residuvorming
- Urineweginfecties ( vooral eerste jaar)

- Risico op ↓ nierfunctie



Incontinentiematerialen en katheters
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Wat is belangrijk bij het maken van de 
keuze? 

• Voorkeur van de patiënt.
• Voorkeur chirurg.
• Zijn er meerdere opties/mogelijkheden?

• Psychosociale situatie van de patiënt.
• Algehele conditie, performance status. 
• Ervarenheid van de chirurg

• Goede / eerlijke voorlichting naar de patiënt toe
• Geen verkeerde verwachtingen 



Patiënten routing pre-operatief

Gesprek stomaverpleegkundige poli

• Uitleg voor- en nadelen verschillende blaasvervangingen 

• Uitleg periode in ziekenhuis

• Verpleegkundige anamnese



Oncologische urologie 
verpleegkundige in Radboudumc
• Bereikbaarheid, casemanager
• Uitleg/voorlichting over 

ziekte/behandeling

• Informatie voorziening, PIM
• Intake gesprekken voor

grote operaties en behandelingen

• Uitvoerende zorg;
oncologische blaasspoelingen   
infusen

spuitinstructies
stomazorg
begeleiding opnieuw plassen



De rol van de verpleegkundige

• Informatieverstrekking, voorlichting over ziekte, 
behandeling.

• Aanspreekpunt/casemanagement

• Bespreekbaar maken van bijwerkingen en 
gevolgen.

• Adviseren omgaan bijwerkingen/gevolgen

• Ondersteunen besluitvorming en doorverwijzen.



Psychosociale ondersteuning

• Voorlichten,  begeleiden en ondersteunen.

• “Luisterend  oor”
• Problemen signaleren.
• Zonodig verwijzen naar andere disciplines.







Lotgenoten contact

• Leven met blaas- of nierkanker

• Nederlandse stomavereniging


