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Inleiding 

Deze brochure biedt u de nodige informatie over blaasspoeling met 
BCG. U leest hierin meer over de behandeling zelf en eventuele nazorg 
van de behandeling. Het is onmogelijk om in deze brochure alle details 
voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig 
bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.  
 
Gelieve deze brochure mee te brengen als u naar het ziekenhuis komt. 

Omschrijving en doel van de behandeling 

Blaasspoeling: waarom? 

Blaaspoliepen zijn een vorm van blaaskanker. In principe komen ze 
enkel voor in het oppervlakkige slijmvlies van de blaas en kunnen ze 
daarom makkelijk verwijderd worden. Blaaspoliepen keren echter 
regelmatig terug. Een nabehandeling met zogenaamde blaasspoelingen 
verkleint de kans hierop. Een volledige genezing kunnen ze echter niet 
garanderen.  

Behandeling met een BCG 

BCG (Bacillus Calmette Guérin) is een vaccin dat bestaat uit een 
oplossing van verzwakte tuberkel bacillen. BCG veroorzaakt een 
afweerreactie in de blaaswand zodat de kankercellen worden vernietigd 
door het eigen afweer- of immuunsysteem. Een blaasspoeling met een 
BCG-oplossing wordt toegepast bij het terugkeren van blaaspoliepen 
nadat u reeds blaasspoelingen met andere medicatie hebt ondergaan, of 
bij een agressieve vorm van blaaspoliepen (“carcinoma in situ”), die via 
een behandeling met BCG zelfs te genezen is.  
 
De behandeling duurt maximaal 6 maanden. 

Controles 

Na het wegnemen van uw poliepen, zal de uroloog nog regelmatig in uw 
blaas moeten kijken (cystoscopie). Deze controles zijn zeer belangrijk en 
vinden plaats op de raadpleging urologie. In overleg met u wordt het 
tijdstip van de controles bepaald. 
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Voorbereiding 

 U hoeft niet nuchter te zijn. 

 Drinken moet u vier uur voor de behandeling reeds proberen te 
beperken. Twee uur voor de behandeling mag u helemaal niets 
meer drinken. Zo vermindert u de productie van urine en kan de 
medicatie tijdens de blaasspoeling maximaal in de blaaswand 
inwerken. 

 Indien u plaspillen neemt, doet u dat best niet op de dag van de 
blaasspoeling. Uiteraard overlegt u dit met uw huisarts. 

 Wanneer u de laatste dag voor opname bloed opmerkt in uw urine, 
neemt u best contact op met de verpleegkundigen van het 
dagziekenhuis. In overleg met de uroloog kan dan worden beslist 
om de spoeling éénmalig uit te stellen. 

Verloop van de behandeling 

Aanmelden in het ziekenhuis 

 U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de dienst inschrijvingen 
in de centrale inkomhal van het ziekenhuis.  

 De blaasspoeling vindt plaats in het dagziekenhuis. U mag 
dezelfde dag weer naar huis.  

 Uw eerste verblijf kan twee tot drie uur duren.  

De blaasspoeling 

Om de blaas te ledigen, plaatst de verpleegkundige een blaassonde bij u 
via de plasbuis. Vervolgens dient de verpleegkundige via deze sonde 
een kleine hoeveelheid vloeistof met de medicatie toe (= de 
blaasspoeling). Na deze toediening wordt de sonde verwijderd en moet u 
proberen om de vloeistof één tot twee uur op te houden. Als u na de 
eerste toediening geen problemen ondervindt met het ophouden van de 
vloeistof, mag u de volgende keer na het toedienen van de medicatie en 
het verwijderen van de sonde, meteen weer naar huis. 
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Verloop na de behandeling 

De eerste 48 uur na de spoeling 

 Eén tot twee uur na de spoeling moet u proberen te plassen. 

 Om uw blaas op natuurlijke wijze te reinigen, moet u proberen om 
na de spoeling zoveel mogelijk te drinken (één tot twee liter per 
dag extra).  

 Bij huidcontact met de urine, moet u uw huid direct afspoelen met 
water en zeep. U spoelt best uw handen, onderbuik en 
schaamstreek overvloedig met water na. 

 Probeer zittend te plassen en sluit de toiletbril voor u het toilet 
doorspoelt. 

 Als u het toilet doorspoelt, voegt u best één tas zuiver bleekwater 
(javel) bij de urine (niet inademen!), en spoelt u gedurende 15 
minuten het toilet door. Herhaal dit bij elke plasbeurt, tot 6 uur na 
uw blaasspoeling. 

 Besmette kledij of ondergoed kunnen gewoon in de was. Een 
inlegkruisje helpt om lekken op te vangen. 

 Gebruik bij seksueel contact tijdens de eerste 48 uur na elke 
blaasspoeling bij voorkeur een condoom. 

Verwikkelingen 

 Een verhoogde drang om te plassen, en een pijnlijk en branderig 
gevoel in de blaas of plasbuis tijdens het plassen. 

 Problemen met het ophouden van de urine. 

 Bloed of weefseldeeltjes in de urine. 

 Een grieperig gevoel, meestal na de derde of vierde blaasspoeling 
(dus na drie of vier weken) met hoofdpijn, milde koorts, 
misselijkheid, rillingen, spier- en gewrichtspijn.  

 
Deze klachten verdwijnen meestal één à twee dagen na de 
blaasspoeling. Bij griepklachten kunt u met Paracetamol de ongemakken 
verzachten.  
 
Bij mannen kan chronische prostaatontsteking optreden, maar dit is 
zeldzaam. De ontsteking veroorzaakt klachten zoals pijn tijdens het 
plassen, pijn in de onderbuik, koorts en verhoging van het prostaateiwit 
in het bloed (PSA). 
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Indien bovenstaande bijwerkingen niet verdwijnen of verminderen na 48 
uur, neemt u best contact op met uw huisarts of de uroloog.  
 

Neem onmiddellijk contact op met de huisarts of met het 
ziekenhuis bij: 

 temperatuur boven 38,5° C die na 24 uur niet verdwijnt: start 
volgens het voorschrift van uw uroloog met Ciproxine® 2x500 
mg per dag 

 jeuk of huiduitslag (roodheid - branderig gevoel), in en rond de 
schaamstreek (penis, balzak, schaamlippen, lies) en/of de 
handen (met huidschilfers); 

 een allergische reactie: plotse kortademigheid, algemene 
huiduitslag, jeuk of zwelling van het aangezicht; 

 veel bloed in uw urine. 

Tot slot 

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen van de 
dienst poli urologie. Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs 
heeft gemaakt in de behandeling en nazorg van blaasspoeling met BCG.  

Wie contacteren bij vragen of problemen?  

Deze brochure bevat algemene informatie. Hebt u na het lezen van deze 
brochure nog specifieke vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen. 
 

 Secretariaat urologie 
bereikbaar op werkdagen van 8 tot 17 uur 
014 40 62 85 

 Oncologisch dagziekenhuis 
014 40 60 01 

 
Bent u verhinderd? Gelieve dan tijdig de verpleging van het 
dagziekenhuis te verwittigen op het nummer 014 40 61 80. 

 
www.azturnhout.be/urologie 
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Persoonlijke notities/ vragen  

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand bij een gesprek met uw arts of verpleegkundige. 
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