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geen rechten ontlenen. 
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Blaasspoelingen 
met Gepan
U heeft met uw behandelend uroloog besproken dat u gaat starten met blaasspoelingen 
met het medicijn Gepan®. Dit medicijn herstelt de beschermlaag van uw blaas. 
Deze blaasspoelingen worden gegeven om (pijn)klachten in uw onderbuik en blaas te 
verminderen.

Binnenkort komt u naar de afdeling Dagbehandeling Chirurgie van Gelre Ziekenhuizen 
voor een blaasspoeling. In deze folder leest u meer over de gang van zaken rond deze 
behandeling.

Wat is Gepan® instill?
Gepan® instill is een steriele oplossing (medicijn) voor tijdelijke aanvulling van de 
bekleding van de binnenkant van uw blaas. Spoelingen met dit medicijn kunnen de 
pijnklachten in de onderbuik, blaas en/of urineleider verminderen. Het kan de kans op 
blaasontstekingen verkleinen. En het verbetert de beschermende laag aan de binnenkant 
van de blaas.

Voorbereiding
Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig voor deze blaasspoeling.

Behandeling
De behandeling bestaat uit één keer per week een spoeling gedurende 4 tot 6 weken. 
Daarna gaat u over op één spoeling per maand tot de klachten verdwenen zijn of om te 
voorkomen dat ze terugkeren. 

De behandeling vindt plaats op de afdeling Dagbehandeling Chirurgie. Tijdens de 
behandeling ligt u op een bed. De verpleegkundige brengt een dun slangetje (katheter) 
via de plasbuis in de blaas en laat de blaas eerst helemaal leeg lopen. Het inbrengen van 
de katheter kan een onaangenaam gevoel veroorzaken. 

Via de katheter spuit de verpleegkundige de Gepan® (vloeistof) in de blaas. Dit is 40 ml. 
Het is de bedoeling dat u probeert de spoeling minimaal een uur in de blaas te houden. 

Om de vloeistof beter te verdelen over de blaas is het goed om deze periode te blijven 
liggen. Na een uur mag u naar het toilet gaan. Daarna controleert de verpleegkundige 
met behulp van een bladderscan wat resteert in de blaas. In principe gaat u daarna naar 
huis.
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Bijwerkingen
Deze 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.
• De meeste patiënten verdragen de blaasspoelingen probleemloos. Het inbrengen van 

de katheter kan gevoelig zijn en wat meer aandrang dan gewoonlijk veroorzaken.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van Polikliniek Urologie:

Bereikbaarheid

Polikliniek Urologie
• Gelre Apeldoorn
• maandag t/m vrijdag 08.30-12.30 en 

13.30-16.00
• tel: 055 - 581 18 14
• Bij spoed buiten kantooruren via

055 – 844 63 98

Polikliniek Urologie
• Gelre Zutphen
• maandag t/m vrijdag 08.30-12.30 en 

13.30-16.00
• tel: 0575 – 592 816
• Bij spoed buiten kantooruren via

0575 - 592 574


