TURT met Hexvix – bijlage bij de informatie TURT-operatie
Uw uroloog heeft met u besproken dat bij u een zogenaamde TURT-operatie (transurethrale
resectie van een blaastumor) nodig is. Over de TURT- operatie is een aparte folder. In uw geval
wordt de TURT-operatie aangevuld met een blaasspoeling met een fluorescerende kleurstof
die voorafgaand aan de operatie wordt toegediend.
Deze flyer is bedoeld om u extra informatie te geven over de spoeling. De informatie vervangt
de informatie over ‘TURT-operatie’ dus niet maar is een aanvulling hierop.
Blaasspoeling
Tijdens de operatie kijkt de uroloog normaal gesproken met wit licht in de blaas. Bij sommige
patiënten kan het nuttig zijn om voorafgaand aan de operatie de blaas te spoelen met een
fluorescerende vloeistof. Deze vloeistof heet Hexvix. Hexvix hecht zich aan afwijkend
blaasweefsel. Bij het gebruik van blauw licht tijdens de operatie wordt door het fluorescerende
effect van de Hexvix het afwijkende weefsel extra goed zichtbaar wat het weghalen
vergemakkelijkt.
Urinekweek
Een eventueel aanwezige blaasinfectie kan het effect van de Hexvix- spoeling nadelig
beïnvloeden. Daarom laat de uroloog vaak een urinekweek verrichten tijdens uw
polikliniekbezoek. Als er een blaasontsteking aanwezig is krijgt u een kuur antibiotica in de
periode voor de operatie.
Voorbereiding
Vanwege de toediening van de Hexvix in de blaas wordt u minimaal twee uur vóór de operatie
opgenomen op de verpleegafdeling. Ongeveer een uur voor de operatie maakt de
verpleegkundige met behulp van een dun slangetje (katheter) uw blaas leeg. Daarna wordt via
deze katheter een kleine hoeveelheid Hexvix in uw blaas ingebracht. Hierna wordt de katheter
verwijderd terwijl de vloeistof in uw blaas blijft. Over het algemeen geeft dit geen problemen,
de stof werkt niet prikkelend op uw blaas en leidt meestal niet tot krampen of pijn.
Gevolgen voor u
Door met blauw licht in de blaas te kijken als deze behandeld is met Hexvix kan de arts
afwijkend weefsel beter herkennen en weghalen en is de kans dat er tumor na de operatie
terugkomt kleiner. U ondervindt geen nadelen van de blaasspoeling zelf. Bijwerkingen of
allergische reacties komen gelukkig maar zeer zelden voor.
Voor een uitgebreide uitleg over de TURT operatie verwijzen wij u naar de informatie die over
deze operatie gaat: ‘TURT operatie’.
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Tot slot
Deze informatie betreft een algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen tot
wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar gemaakt worden.
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact
opnemen met de polikliniek Urologie, telefoonnummer: 0513 – 685 350.
Aan het begin van het onderzoek zal de uroloog u vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u
op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem stellen.
Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is
bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op
www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang
tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten
invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.
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