
BEHANDEL-
MOGELIJKHEDEN 

UW BLAAS LATEN WEGHALEN 
Cystectomie

NOG EEN BEHANDELING MET BCG-BLAASSPOELINGEN

Welke behandeling geeft 
de grootste kans dat u nog 
lang leeft? 

Ruim 90 van de 100 patiënten (90%) leeft mogelijk nog na 5 jaar. 
1-3 van de 100 patiënten (1-3%) overlijdt door de operatie. 

Ruim 60 van de 100 patienten (60%) leeft mogelijk nog na 5 jaar.

Bij welke behandeling is de 
kans het kleinst dat de 
kanker terugkomt?

Als u uw blaas laat weghalen, is de kans het grootst dat u geneest.  Bij 50 van de 100 patiënten (50%) gaat de kanker niet weg na de tweede behandeling met 
blaasspoelingen. Dan is een andere behandeling nodig. 

Wat zijn de risico’s van de 
behandeling? 

Ongeveer 30 van de 100 patiënten (30%) krijgt klachten na de operatie waarvoor een 
behandeling nodig kan zijn. Dit kan betekenen een nieuwe operatie, extra medicijnen en/
of langer opgenomen blijven. 
 
De kans op complicaties en het tempo waarin u herstelt, hangt af van uw conditie, uw 
leefgewoonten en uw verdere gezondheid. Ongeveer 10–30 van de 100 patiënten 
(10-30%) krijgt in de loop der jaren problemen: de nieren die steeds slechter werken, 
infectie in de urinewegen, nierstenen. En soms klachten door het stoma of de neoblaas: 
het stoma lekt of er bestaat urineverlies van de neoblaas. 

U kunt de volgende tijdelijke klachten krijgen door de spoelingen: 
- blaasontsteking, 
- versterkte plasdrang (bij 75 van de 100 patiënten, 75%), 
- koorts, 
- griepachtige klachten (bij 40 van de 100 patiënten, 40%), 
- bloed bij het plassen. 
 
Bij 20 van de 100 patiënten (20%) zijn deze klachten zo erg dat de behandeling eerder wordt gestopt. 

Wat zijn de gevolgen voor 
mijn kwaliteit van leven? 

- U heeft ongeveer 2-4 maanden nodig om te herstellen. Dit kan (psychisch) zwaar zijn. 
- U heeft geen blaaskijkonderzoeken nodig. 
- Een stoma verandert uw lichaam. 
-  Als u een neoblaas heeft moet u zelf misschien de neoblaas leegmaken met een 

katheter. 
-  De zin in seks blijft hetzelfde maar het kan zijn dat u minder goed of geen seks kunt 

hebben. 
  Bij de man: geen of slechtere erectie, geen zaadlozing, soms niet klaarkomen.  

Bij de vrouw: minder gevoel in de vagina, soms pijn bij penetreren, soms niet 
klaarkomen.

-  Omdat de spoelingen langer doorgaan, kunt u langer blaasklachten hebben. Zie de genoemde 
risico’s hierboven. 

- U ondergaat nu geen grote operatie. 
-  Als de behandeling niet goed werkt, moet misschien later alsnog uw blaas weggehaald worden. 
- U heeft een goede kans dat uw blaas normaal blijft werken. 
- Elke 3 tot 6 maanden krijgt u 3 spoelingen.  
- U krijgt 2-4 x per jaar een controle met een blaaskijkonderzoek. 
- Spoelingen geven geen blijvende verandering in de mogelijkheid om seks te hebben. 

Welke andere 
behandelingen zijn er nog? 

Er zijn behandelingen die wetenschappelijk nog onderzocht worden. Bijvoorbeeld: hyperthermie met chemospoelingen (HIVEC) en Synergo. 
Ze zijn beschikbaar in enkele ziekenhuizen. Bespreek dit met uw uroloog. 
Informatie over wetenschappelijk onderzoek treft u op de website www.stichtingduos.nl of op www.kanker.nl. 

BLAASKANKER CARCINOMA IN SITU (CIS):
meer blaasspoelingen óf uw blaas laten weghalen.  

U heeft een behandeling gehad met BCG-blaasspoelingen omdat u een specifieke vorm van blaaskanker (CIS) heeft. Helaas heeft de behandeling niet 
het gewenste effect. Als vervolgbehandeling kunt u meer blaasspoelingen krijgen of u kunt de blaas laten weghalen. Deze consultkaart kan u en uw arts 
helpen bij het bespreken van deze keuze. Let op: Laat u uw blaas weghalen? Dan krijgt u een stoma of neoblaas. Over de keuze hiertussen gaat deze 
consultkaart niet. Vraag deze informatie aan uw uroloog of kijk op www.stomaofneoblaas.nl. 

Deze Consultkaart is ontwikkeld met ondersteuning van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, in samenwerking 
met afgevaardigden van NVU, NIV, Leven met blaas- of nierkanker en IKNL. Voor meer informatie zie www.consultkaart.nl.
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