BLAASKANKER:
wel of geen chemotherapie (neo-adjuvante behandeling) voordat uw blaas wordt verwijderd?
U heeft blaaskanker en u heeft samen met uw arts besloten om uw blaas te laten verwijderen. U kunt kiezen of u wel of geen chemotherapie wilt krijgen
vóór de blaasoperatie. Deze consultkaart kan u en uw arts helpen om deze keuze te bespreken. In de consultkaart staan antwoorden op de meest
gestelde vragen van patiënten. Let op! U kunt op verschillende momenten tijdens de behandeling chemotherapie krijgen. Deze consultkaart gaat alleen
over de chemotherapie vóór de operatie waarin uw blaas wordt verwijderd.

BEHANDELMOGELIJKHEDEN

CHEMOTHERAPIE VOOR DE BLAASVERWIJDERING

GÉÉN CHEMOTHERAPIE VOOR DE BLAASVERWIJDERING

Als ik voor de operatie
chemotherapie krijg, is de
kans dan groter dat ik
genees?

Bij een aantal soorten blaaskanker is de kans groter dat u geneest als u chemotherapie krijgt.
Door het geven van chemotherapie hebt u ongeveer 5-7% meer kans om te genezen.

Soms is het beter om meteen uw blaas te laten verwijderen. Want voor een aantal soorten
blaaskanker is chemotherapie niet geschikt.

Chemotherapie verhoogt de kans op genezing niet bij iedereen.
De ‘soort’ blaaskanker, het stadium van de ziekte en uw eigen gezondheid bepalen mee of de
chemotherapie in uw situatie uw kans op genezing verhoogt.

Chemotherapie kan ook nadelig voor u zijn als u een slechte conditie heeft. Of als u ook
andere ziektes heeft, zoals suikerziekte of hart- en vaatziekten.

Welke bijwerkingen kan ik
krijgen door
chemotherapie?

Deze bijwerkingen komen het meeste voor:
- haaruitval
- misselijk zijn en overgeven
- darmklachten, bijvoorbeeld diarree
- meer kans op infecties
- moe zijn
- beschadigde nieren
- zenuw of hoor beschadiging.
Soms zijn er zo veel bijwerkingen, dat de chemotherapie moet worden gestopt.

Soms kunt u beter geen chemotherapie krijgen, bijvoorbeeld:
- als u slecht hoort
-	als u door een zenuwbeschadiging niet goed kunt voelen of lopen (neuropathie)
- als u al beschadigde nieren heeft.

Hoe vaak een bijwerking voorkomt, kan erg wisselen. Bespreek dit met uw oncoloog.
Wat is de invloed van
chemotherapie op de
kwaliteit van mijn leven?

Chemotherapie heeft altijd invloed op uw kwaliteit van leven.
Heeft u een goede conditie? En let u samen met uw oncoloog en verpleegkundig specialist
goed op bijwerkingen? Dan blijft uw conditie vaak goed.

Wat kan er gebeuren als ik
langer moet wachten op
de operatie door de
chemotherapie?

Werkt de chemotherapie wél? Dan heeft u meer kans dat u geneest.
Het is dan niet erg dat de operatie pas later is.

Krijgt u geen chemotherapie? Of werkt de chemotherapie niet? Dan hoeft de operatie niet
uitgesteld te worden.

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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Chemotherapie werkt niet bij alle patiënten. Van tevoren is niet goed te voorspellen of
chemotherapie werkt. Daarom wordt na 2 of 3 kuren altijd gekeken of chemotherapie bij u
werkt.

