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Blaasspoelingen bij chronische urineweginfecties 
 

 
U heeft met uw behandelend uroloog 
besproken dat u gaat starten met 
blaasspoelingen. Dit kunnen zijn de 
volgende medicijnen: DMSO, Cystistat, 
Heparine, Gepan® of medicijn cocktails in 
diverse samenstellingen. In deze folder 
kunt u meer lezen over deze behandeling 
zodat u zich hierop kunt voorbereiden. 
 
Doel van de blaasspoeling 

De blaasspoeling is een 
behandelmogelijkheid bij chronische 
vormen van urineweginfecties. De spoeling 
herstelt de beschermlaag van uw blaas.  
Ook bij andere klachten van de blaas 
(zoals langdurige pijnklachten) kan in 
sommige gevallen worden besloten tot 
toediening van blaasspoelingen.  
De spoeling wordt gedurende drie tot zes 
weken iedere week gegeven. Sommige 
spoelingen worden gedurende één jaar 
iedere maand gegeven. Uw Uroloog 
bespreekt dit met u. 
 
Voorbereiding 

• Gebruik geen plastabletten op de 
ochtend van de behandeling.  

• Voor elke blaasspoeling vragen we of u 
de vorige keer last heeft gehad van 
bijwerkingen. Als u last heeft van 
bijwerkingen is het dus verstandig deze 
klachten op te schrijven. Zo kunt u ze 
niet vergeten. 

• De medicijnen van de blaasspoeling 
moeten een bepaalde tijd in uw blaas 
blijven. Het is belangrijk dat u daarom 
twee uur voor de spoeling zo min 
mogelijk drinkt. Dit voorkomt dat u de 
medicijnen te vroeg uitplast. 

 

 

 

 

Waar meldt u zich? 

De blaasspoeling vindt plaats op de 
polikliniek Urologie. U meldt zich dan bij de 
balie. 
Neemt u alstublieft uw afsprakenmapje 
mee. 
 

De blaasspoeling 

Voordat de behandeling begint plast u 
zoveel mogelijk uit. Daarna gaat u met 
ontbloot onderlichaam op de 
behandelstoel liggen. 
De verpleegkundige maakt de omgeving 
van uw plasbuis schoon en schuift daarna 
een katheter (slangetje) in uw blaas. 
Alleen het inbrengen is even gevoelig, 
daarna voelt u de katheter zitten, maar dit 
is niet pijnlijk. 
Vervolgens wordt het medicijn via de 
katheter in de blaas gebracht. Dit geeft 
een koud gevoel. Als alle vloeistof in de 
blaas is, wordt de katheter verwijderd. U 
moet proberen het medicijn zo lang 
mogelijk, tenminste een uur tot twee uur in 
de blaas te houden; zo heeft de 
behandeling het meeste effect. Het 
inbrengen van de katheter en het laten 
inlopen van de vloeistof duurt bij elkaar 
ongeveer vijftien minuten. 
 
Na de blaasspoeling 

Na het inbrengen van de vloeistof kunt u 
weer naar huis. Het ophouden van de 
vloeistof en de urine kan onprettig 
aanvoelen. Dit onaangename gevoel 
verdwijnt na het uitplassen. De eerste plas 
kan een branderig gevoel geven. Als u 
probeert veel te drinken nadat u de 
vloeistof heeft uit geplast, dan verdwijnt 
het branderige gevoel bij het plassen 
eerder. 
 
 



Bijwerkingen 

De blaasspoeling kan een aantal 
bijwerkingen hebben: 
• 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. 

 

Kosten 

De uroloog heeft met u besproken dat er 
mogelijk kosten zijn verbonden aan de 
blaasspoeling. De kosten voor een 
spoeling kunnenmogelijk verschillend zijn. 
Voor Gepan®  worden de kosten niet 
vergoed door de zorgverzekering. Dit 
betekent dat u de blaasspoelingen  
(à € 100,- per blaasspoeling) zelf dient te 
betalen. U ontvangt hiervoor een 
persoonlijke offerte. 
 
Het bedrag van blaasspoelingen dient 
voorafgaand aan de behandeling 
betaald te worden. 
 
Algemene informatie over het GHZ 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze internetsite: www.ghz.nl.  
U kunt ook bellen naar het algemene 
informatienummer: (0182) 50 50 50. 
 

Tot slot 

Deze folder geeft algemene informatie 
over blaasspoelingen. Hebt u vragen over 
uw specifieke situatie, stelt u die dan aan 
uw uroloog.   
U kunt ook bellen met : 
• Afspraken poli Urologie, locatie Gouda, 

telefoon: (0182) 50 50 01 van 08.00 – 
17.00uur. 

• Voor problemen of klachten kunt u 
bellen: (0182) 50 55 70 van 9.00-10.00 
en 14.00 – 15.00 uur 
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