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Inleiding 
Uw behandelend uroloog heeft met u gesproken over mogelijke 
behandelingen van de blaastumor die bij u is geconstateerd. U 
heeft samen met uw uroloog besloten om te starten met de 
Synergo behandeling. In deze folder leest u informatie over 
deze behandeling. 
 

Synergo 
Bij de Synergo behandeling wordt de blaaswand oppervlakkig 
verwarmd (hyperthermie) en gelijktijdig gespoeld met een 
cytostaticum (Mitomycine of Epirubicine). Cytostatica remt de 
celgroei doordat het de celdeling blokkeert. Daardoor kunnen 
de kankercellen zich niet meer vermenigvuldigen. Dit middel 
wordt rechtstreeks via een speciale katheter in de blaas 
gebracht. Deze katheter wordt gekoppeld aan het Synergo 
apparaat, dat voor de verwarming van de blaaswand zorgt.   
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Behandelschema 
De standaard Synergo behandeling start met zes of acht maal 
een wekelijkse spoeling, gevolgd door zes weken rust, waarna 
de Synergo behandeling iedere zes weken één keer wordt 
uitgevoerd. Het tweede jaar wordt de Synergo behandeling 
iedere acht weken één keer uitgevoerd. Om de drie maanden 
wordt een cystoscopie gedaan ter controle. 
 

Voorbereiding 
 Ongeveer vier uur voor de Synergo behandeling beperkt u 

het drinken tot bijvoorbeeld 1 kopje koffie of thee; u mag 
wel eten. Dit is om verdunning van de cytostatica te 
voorkomen. 

 Neem 2 tabletten van 500 mg paracetamol in, één uur voor 
de behandeling, en zo nodig na de behandeling 

 Neem eventueel voorgeschreven medicatie om de blaas 
rustig te houden in zoals voorgeschreven. 

 Let op; heeft u plasklachten of kunt u om andere reden de 
behandeling niet ondergaan, neem dan zo spoedig mogelijk 
contact op met de urologisch-oncologieverpleegkundige. 

  

Behandeling 
 U meldt zich aan bij balie 118 met een volle blaas. 
 De verpleegkundige roept u binnen en vraagt onder andere 

naar eventuele bijwerkingen van de vorige behandeling. 

 
De behandeling duurt in totaal ongeveer 75 minuten. De 
urologisch-oncologieverpleegkundige brengt een speciale 
katheter in via de plasbuis in de blaas. Deze katheter wordt 
aangesloten op het Synergo apparaat en heeft drie belangrijke 
functies: 
 Gelijkmatige verwarming van de blaaswand door een kleine 

antenne die radiostraling afgeeft (microgolven). 
 Controle van de temperatuur door drie gevoelige sensoren 

om ervoor te zorgen dat de temperatuur in de blaas constant 
blijft en niet te hoog wordt. 

 Circulatie van de gekoelde cytostatica in en uit de blaas.  
 
Via de katheter wordt de cytostatica in de blaas gebracht. De 
cytostatica blijft gedurende maximaal 30 minuten in de blaas 



met een temperatuur tussen de 40-42 graden Celsius, waarna 

deze wordt vervangen  door nieuwe cytostatica. Ook deze blijft 
maximaal 30 minuten in de blaas met een temperatuur tussen 
40-42 graden Celsius. Daarna wordt de cytostatica via de 
katheter uit de blaas gehaald en wordt de katheter verwijderd. 
 
Bijwerkingen 
 Tijdens de behandeling kunt u last hebben van 

blaaskrampen, waarvoor eventueel medicatie kan worden 
voorgeschreven. 

 U zult na de behandeling wat meer aandrang voelen, wat 
vaker moeten plassen en het plassen kan een branderig 

gevoel geven. 
 Er kan wat bloed bij de urine zitten. 
 Er kan een allergische reactie optreden in de vorm van 

huiduitslag; meld dit altijd aan de urologisch-
oncologieverpleegkundige. 

 Er kunnen vermoeidheidsklachten ontstaan. 
 
De plasklachten verminderen doorgaans na twee tot drie 
dagen. Indien bijwerkingen ernstiger van aard blijken te zijn, 
bespreekt uw behandelend arts met u hoe dit het best kan 
worden behandeld. Als u een blaasontsteking heeft dan wordt 

de Synergo behandeling uitgesteld. De ontsteking wordt dan 
eerst behandeld met antibiotica.  
 

Voorzorgsmaatregelen 
 Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur extra drinkt, 

daardoor verdwijnen mogelijke bijwerkingen sneller.  
 Mannen kunnen het beste zittend plassen.   
 Spoel het toilet tweemaal door met de deksel dicht, tot zes 

uur na de behandeling. 
 Bij morsen van urine buiten het toilet de omgeving helemaal 

schoonmaken met toiletzeep/ schoonmaakmiddel. NIET met 
chloor in verband met het ontstaan van chloorgas. 

 Op de dag van het toedienen van de spoeling is het handig 
om oud ondergoed aan te trekken. Bevuilde kleding en 
ondergoed eerst minimaal vijf minuten koud voorspoelen in 
de wasmachine. Daarna wassen in het voor u gebruikelijke 
wasprogramma.  



 Belangrijk is om tot twee dagen na de Synergo behandeling 

beschermende maatregelen bij seksueel contact te treffen. 
Afhankelijk van de seksuele handeling wordt daarom 
aanbevolen om een condoom te gebruiken. Het gaat hierbij 
om bescherming van de partner tegen de schadelijke 
effecten van het cytostaticum.   

 

Vragen 
Bij vragen over uw behandeling, advies of onduidelijkheid 
omtrent iets waar u mee zit, kunt u contact opnemen met de 
urologisch-oncologieverpleegkundige Sally Wildeman of Corine 
van Golde, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 

16.30 uur, via telefoonnummer 010 - 461 6820 of e-mail 
s.wildeman@franciscus.nl of c.vangolde@franciscus.nl  
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