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BCG-blaasspoelingen
BCG is een oorspronkelijk vaccin tegen tuberculose, dat ook werkzaam is gebleken bij
blaaskanker in de vorm van een blaasspoeling. De precieze werking bij blaaskanker van
BCG is nog onbekend. Er zijn aanwijzingen dat BCG het lichaam aanzet tot afweer tegen de
kwaadaardige cellen. BCG wordt gebruikt voor zowel de behandeling van bepaalde vormen
van blaaskanker als om te voorkomen dat blaaskanker terugkomt.
In eerste instantie zullen er 6 wekelijkse blaasspoelingen plaatsvinden. Daarna alleen series
van 3 wekelijkse spoelingen. U kunt desgewenst het volledige schema bij de assistente
opvragen. Daarnaast zal de uroloog regelmatig een cystoscopie uitvoeren om uw blaas te
controleren.
De toediening van de blaasspoeling vindt plaats op de polikliniek door één van de
polikliniekassistentes. Dit duurt ongeveer 5 minuten, waarna u weer naar huis kunt.

Voorbereiding en spoeling




U mag niet drinken vanaf 4 uur voor de blaasspoeling tot 2 uur na de blaasspoeling.
Medicijnen kunt u gewoon innemen, zoals u gewend bent. Als u plastabletten (diuretica)
gebruikt, neemt u deze dan na de behandeling in.
De blaas moet leeg zijn voor het toedienen van de blaasspoeling.

De vloeistof wordt in de blaas gebracht via een katheter. De ingebrachte vloeistof dient,
indien mogelijk, gedurende 2 uur in de blaas te blijven.

Na de blaasspoeling
Na 2 uur mag u de blaasspoeling uitplassen. Doet u dit zittend op het toilet en spoel het toilet
met gesloten deksel tweemaal door. U wast daarna uw handen met zeep. Bij voorkeur
gedurende 2 dagen het toilet dagelijks met chloor schoonmaken.
Het is belangrijk dat u 1 tot 3 dagen extra drinkt (6-8 glazen water/koffie/thee/limonade).
Bij seksueel verkeer dient u tot een week na de spoeling een condoom te gebruiken om uw
partner te beschermen.

Wanneer niet spoelen?
Als u koorts heeft (>38,5° C.) of bloed in de urine dient u dit te melden voordat u de spoeling
krijgt. Ook wanneer u het vermoeden heeft dat u een blaasontsteking (branderigheid/troebele
urine) heeft dient u dit te melden.
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Wat zijn de bijwerkingen?
U kunt – als reactie op het medicijn dat in de spoeling zit – last hebben van wat griepachtige
verschijnselen (verhoging/rillerig/beroerd), bloed in de urine, vaak plassen en/of pijn tijdens
plassen. Deze verschijnselen komen vaak voor maar duren meestal niet langer dan 1 à 2
dagen. Indien u koorts krijgt (>38,5° C.) dient u direct contact op te nemen met een arts.

Tot slot
Neemt u bij vragen contact op met de polikliniek Urologie,  (036) 868 8718.
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