
 

Casus Hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) voor radiatiecystitis na radiotherapie ivm 

cervixcarcinoom.  
 

We zien een 44-jarige vrouw die door de gynaecoloog uit het RadboudUMC is verwezen voor HBOT 

in verband met klachten van pollakisurie, dysurie en recidiverende cystitiden t.g.v. radiatiecystitis. 

 

Haar voorgeschiedenis vermeldt een plaveiselcelcarcinoom cervix st 1B1 met positieve klieren 

waarvoor pelviene en para-aortale klierdissectie met behoud uterus + chemoradiatie (cisplatin) in 

2007. Ze kreeg een dosering van 46 Gy in 23 fracties van 2Gy aan uitwendige radiotherapie en 5 

inwendige bestralingen (dosering onbekend).  

 

Bij de intake vertelt zij na de Radiotherapie in 2007 steeds blaasontstekingen had, vaak met hoge 

koorts, antibiotica hielpen niet.  

Na 8 weken / 40 sessies HBOT in 2009 was er een goed resultaat en patiënte heeft vervolgens 9-10 

jaar geen klachten van blaasontsteking meer gehad. De onderbuik is altijd wel gevoelig gebleven.  

 

Sinds 2018 is er sprake van een geleidelijke toename van de klachten: veel pijn, met name een 

zeurderig branderig gevoel in de onderbuik en toename van de frequentie van de blaasontstekingen.  

Cystoscopie (2022) toonde een beeld van versterkte vaattekening, passend bij post-radiatie effect.  

 

Op goede dagen heeft patiënte klachten met een pijnscore VAS 6-7, op slechte dagen uitschieters 

naar VAS 9. Ze gebruikt orale pijnstilling: PCM 4-6 stuks van 500mg en op slechte dagen Ibuprofen tot 

8 stuks van 400mg. Er is continu sprake van een ontstoken gevoel van de blaas.  

Er is regelmatig microscopische (geen macroscopische ) hematurie. Liggen is pijnlijk, dan is er meer 

rek op de buik, er zijn ook dagen dat ze geen normale broek kan verdragen. 

De frequentie van de mictie is verhoogd, +/- 20x/etmaal 

Ze werd geïndiceerd voor 30-40 sessies HBOT i.v.m. radiatiecystitis.  

 

Bij evaluatie na 29 behandelsessies geeft mevrouw aan, dat de mictiefrequentie afneemt, de dysurie 

is ook afgenomen. Ze kan de urine langer ophouden en heeft minder pijnstilling nodig.  

Ze heeft 2 weken daarvoor toch nog een UWI en pyelonefritis gehad o.b.v. E. coli waarvoor 

antibiotica, mogelijk geluxeerd door inadequate vochtbalans bij warm weer.  

Patiënte heeft bij HBOT in 2009 pas in de maanden na de behandelingen een verbetering gemerkt.  

Besloten wordt, om door te behandelen tot 40 sessies.  

 

Bij het eindgesprek na 40 sessies geeft zij aan, dat de pijn flink is afgenomen. Er is nu sprake van een 

continue pijn met een pijnscore van VAS 2-3/10 en er zijn geen pijnscheuten meer. De gevoeligheid 

van de onderbuik is afgenomen. Paracetamol en Ibuprofen zijn afgebouwd.  

Tevens is de frequentie van de mictie afgenomen: er is een interval van ongeveer 2 uur en nycturie 1 

keer per nacht, totaal zo’n 10x/etmaal.  
 

Concluderend: We zien een goed effect van de HBOT na 40 sessies. Met name zijn de pijnklachten 

afgenomen en is er geen sprake meer van pollakisurie, de mictiefrequentie is gehalveerd.  

Hyperbare zuurstoftherapie zorgt voor herstel van (o.a. door radiotherapie) beschadigd weefsel 

d.m.v. neovascularisatie. De therapie kan na een aantal jaar worden herhaald indien er sprake is van 

recidief klachten.  


