
 I N F O R M A T I E  V O O R  D E  P A T I Ë N T   

BCG Blaasspoeling 

Waarom deze behandeling?  

Zoals u heeft vernomen van uw behandelend uroloog,  zijn er in uw 

blaas poliepen gevonden. Deze poliepen blijven beperkt tot het slijmvlies 

van de blaas en kunnen door middel van een operatie (TUR blaas) via de 

plasbuis gedeeltelijk of in hun geheel verwijderd worden. Het risico op 

herval is echter reëel, waarbij de kans bestaat dat de poliepen langzaam 

agressiever worden en verder in de blaaswand groeien. Daarom is het 

vaak niet voldoende om uitsluitend poliepen te verwijderen. Met behulp 

van blaasspoelingen is het mogelijk om de kans tot terugkeer van 

poliepen te verkleinen. Bij u werd gekozen voor blaasspoelingen met 

BCG. Dit is een tuberculosevaccin waarbij men ontdekt heeft dat het 

antitumorale eigenschappen bezit. Het remt de lichaamscellen af die 

ongecontroleerd groeien in de blaas en zorgt voor verbetering van de 

lokale weerstand tegen tumoren. 

Het behandelingsschema  

Start en verloop van het behandelingsschema kan van patiënt tot patiënt 

verschillen. Meestal start de behandeling 4 tot 6 weken na de TUR blaas. 

Afhankelijk van het behandelschema kan de behandeling enkele weken 

duren. Nadien worden er controle blaasbiopsies of een controle 

cystoscopie gepland ter opvolging. Als onderhoudsdosis kunnen de 

blaasspoelingen op een minder regelmatige basis verdergezet worden. 
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Voorbereiding van het onderzoek 

U hoeft niet nuchter te zijn. Vermijd 4 uur voor en 2 uur na de spoeling 

cafeïne houdende dranken en/of grote vochtinnames. Hierdoor zal u er 

beter in slagen de vloeistof minimum 1 uur op te houden. Bij koorts, 

urineweginfectie of bloed in de urine dient u de uroloog te verwittigen en 

zal de behandeling uitgesteld worden. 

Inschrijving 

U moet zich elke keer inschrijven aan het onthaal op het gelijkvloers, 

zowel op Campus Aalst (X-2) als op Campus Ninove. 

De behandeling 

De behandeling gebeurt in liggende houding op een bed. Na het 

ontsmetten van de genitaliën plaatst de verpleegkundige een dun 

kathetertje via de plasbuis tot in de blaas. Dit is niet pijnlijk, wel 

onaangenaam. Een urinestaal wordt genomen en de resterende urine 

kan aflopen in een bedpan of urinaal. Nadien wordt het medicijn onder 

de vorm van een spoelvloeistof via dezelfde katheter ingebracht en 

nagespoeld met fysiologisch water. De katheter wordt verwijderd. 

Na 1u mag u de vloeistof zittend uitplassen. Het toilet wordt door-

gespoeld met gesloten deksel. 

Bijwerkingen 

De dag van de spoeling en de dag erna kunt u last hebben van een 

branderig gevoel tijdens het plassen. U kan ook het gevoel hebben dat u 



frequenter moet plassen, moeilijker plast of bloed plast. Deze 

symptomen verdwijnen meestal spontaan. Het is daarom ook 

aangeraden om veel te drinken. De eerste 2 dagen kan u zich ook 

grieperig voelen: lichte koorts, vermoeidheid, hoofdpijn of spierpijn. 

Contacteer ons wanneer u last heeft van: 

 Koorts meer dan 38,5°C 

 Blijvend grieperig gevoel met hoofd- en spierpijn, gewrichtspijnen, 
misselijkheid 

 Blijvende pijn bij het urineren 

 Blijvend bloed bij het urineren 

 Veralgemeende jeuk of netelroos 

De ochtend van de spoeling wordt u sowieso gecontroleerd door de 

verpleegkundig coördinator om te zien of u geen klachten heeft. Indien 

alles goed is kan de blaasspoeling doorgaan. 

Nacontroles 

Om het effect van de spoelingen te controleren, zal uw uroloog 

regelmatig in uw blaas kijken (cystoscopie) en de urine controleren op 

ontsteking en poliepcellen. Eventueel worden bijkomende nierfoto’s 

gemaakt. 

Nazorg 

De eerste 2 dagen plast u best zittend om spatten te voorkomen. Het 

toilet spoelt u door met gesloten deksel om spatten te vermijden. De 

eerste 8 uur na de spoeling spoelt u het toilet ook best door met 

bleekwater. Na het plassen moet u steeds de handen wassen en dit tot 8 

uur na de behandeling. Bevuilde kleren en ondergoed kunnen gewoon in 
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de was. Bij morsen van urine buiten het toilet, de vloer goed reinigen. 

Behoudens huishoudelijke maatregelen en normale hygiëne zijn er geen 

extra voorzorgen nodig voor de kinderen of volwassenen in uw 

omgeving. Er wordt aangeraden om de dag van de spoeling en de dag 

erna geen geslachtsgemeenschap te hebben. Eenmaal u het product 

hebt uit geplast, dient u de eerste 6 uur veel te drinken om de resten 

van het BCG zo snel mogelijk uit de blaas te spoelen.  

Ter preventie van bijwerkingen raden wij u aan om volgende medicatie 

te gebruiken: 

 Dag van de spoeling ’s avonds Ofloxacine 200mg 

 Dag na de spoeling ’s ochtends Ofloxacine 200mg 

 Bij veel last kan eventueel een NSAID (ontstekingsremmer) 

overwogen worden. Bijvoorbeeld: suppo Dolcidium 50mg op de 

ochtend en avond van de spoeling. 
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Contactgegevens Dienst Urologie 

Campus Aalst  

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst  

Tel: 053 72 43 78 - Fax: 053 72 44 11 

Urologie.Aalst@olvz-aalst.be 

Campus Asse 

Bloklaan 5 - 1730 Asse  

Tel: 02 300 61 11 - Fax: 02 300 62 98 

Urologie.Asse@olvz-aalst.be 

Campus Ninove 

Biezenstraat 2 - 9400 Ninove 

Tel: 054 31 21 11 - Fax: 054 31 20 59 

Urologie.Ninove@olvz-aalst.be 

 

D i s c l a i m e r  

De informatie in deze brochure is van 

algemene aard en is bedoeld om u een 

globaal beeld te geven van de zorg en 

voorlichting die u kunt verwachten. In 

iedere situatie, en dus ook de uwe, 

kunnen andere adviezen of procedures 

van toepassing zijn. Deze brochure 

vervangt dus niet de informatie die u 

van uw behandelend arts reeds kreeg 

en die rekening houdt met uw 

specifieke toestand. Zijn er na het lezen 

van deze brochure nog vragen schrijf 

deze eventueel op en bespreek ze in 

ieder geval met uw behandelend arts. 
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