
Blaasinstillatie met Mitomycin®

Wat is Mitomycin®?
Mitomycin® is een stof met een celdodend effect op tumoren (cytostaticum). Mitomycin® kan beschouwd worden 
als een vorm van lokale chemotherapie. Door het product in de blaas in te brengen, komt het niet in de bloedbaan 
terecht en hebt u geen last van bijwerkingen als haaruitval of misselijkheid.

Inspuiten van Mitomycin® in de blaas

Voor de blaasinstillatie
De ochtend voor de blaasspoeling drinkt u weinig en neemt u de eventuele plaspillen (diuretica) zoals Lasix® of 
Burinex® niet in (in samenspraak met de arts). Zo voorkomt u dat er teveel urine in de blaas komt. Te veel urine in de 
blaas kan Mitomycin® verdunnen waardoor de werking minder doeltreffend is. U kan uw plaspillen terug innemen na 
het uitwateren van de spoelvloeistof.

De blaasinstillatie zelf
Vóór elke toediening van Mitomycin® vraagt de verpleegkundige of u bijwerkingen hebt opgemerkt bij een eventuele 
eerdere toediening van het product. Het kan zijn dat u het middel toegediend krijgt via een dagopname of na 
een urologische ingreep (TURB). Indien u behandeld wordt via een dagopname plaatst de verpleegkundige eerst 
een sonde doorheen de plasbuis in de blaas. Deze sonde is nodig om de urine op te vangen wanneer u de blaas 
ledigt. Wanneer u geopereerd wordt krijgt u een sonde in het operatiekwartier. Via deze sonde wordt Mitomycin® 
rechtstreeks toegediend in de blaas. Wanneer u behandeld wordt via een dagopname wordt de blaassonde meteen 
verwijderd na de toediening. Wanneer u geopereerd bent blijft de sonde ter plaatse tot na advies van de arts.

De verpleegkundigen nemen persoonlijke veiligheidsmaatregelen omdat het gaat om de toediening van een 
cytostaticum, ze zullen een veiligheidsschort, -bril, handschoenen en mondmasker dragen.

Na de blaasinstillatie
Voor een maximaal effect moet Mitomycin® gedurende één uur in de blaas blijven. Voor patiënten die de 
spoelvloeistof niet goed kunnen ophouden wordt de behandelend arts gecontacteerd.

Nazorg

Bij een dagopname
De blaassonde zal verwijderd worden:
• urnineer zittend
• Sluit steeds het deksel van het toilet en spoel 2x door
• Reinig thuis dagelijks het toilet met een chloortablet of een scheut chloorwater
• Vermijd contact met uw urine
• Was uw handen en geslachtsdelen met water en zeep na het urniren. Dit tot 8u na het uitwateren van het 
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• Bij urineverlies draagt u een inlegluier
• Gebruik indien mogelijk steeds hetzelfde toilet

Bij opname:
• De blaassonde zal gedurende één uur afgekneld worden
• De blaasspoeling zal gedurende één uur staken na de toediening van Mitomycin®
• Wanneer de klem verwijderd wordt van de blaassonde zal de urine aflopen in de aangekoppelde urinecollector
• De volle urinezak zal door een verpleegkundige worden weggehaald
• U heeft bedrust na de ingreep
• De behandelend arts bepaalt wanneer de blaassonde verwijderd kan worden

Bijkomende inlichtingen:
• Drink veel na het uitwateren van het product om eventuele irritatie van de blaas zoveel mogelijk te beperken 

(indien er geen tegenindicatie is om te drinken vb. nuchter na ingreep)
• Na het toedienen van Mitomycin® is de urine blauwachtig gekleurd. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken
• Het is raadzaam om tot 48u na de instillatie geen seksuele betrekkingen te hebben, tot 1 week na de behandeling 

moet u of uw partner een condoom gebruiken

Bijwerkingen
De bijwerkingen van Mitomycin® zijn persoonsgebonden. Plasklachten zijn normale bijwerkingen:

• Vaak of moeilijk kunnen urineren
• Pijnlijk of branderig urineren
• Bloed bij de urine

Wanneer u plots niet meer kan urineren, heeft de oorzaak niet noodzakelijk betrekking op de behandeling met 
Mitomycin®. Maar u neemt wel best contact op met uw behandelend arts, huisarts of de dienst spoedgevallen.
Een allergische reactie op Mitomycin® komt weinig voor. Indien er toch een allergische reactie optreedt uit zich dat 
door jeuk aan handen en voeten of aan de geslachtsdelen. Deze klachten kunnen 1 tot 2 dagen aanhouden en zijn 
vervelend, maar vrij onschuldig. Contacteer uw arts bij hevige of aanhoudende jeuk. Meld deze reactie steeds mocht 
u een nieuwe instillatie nodig hebben.

CONTACT

Dienst Heelkunde D3: T. 012 397 377
Dienst Spoedgevallen: T.  012 396 821


