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Polikliniek Urologie, volg route 12      

Binnenkort wordt u op de polikliniek Urologie verwacht voor een blaasspoe-
ling met BCG-vaccin. U meldt zich op de afgesproken tijd aan de balie van de 
polikliniek Urologie. Hierna neemt u plaats in de wachtruimte. Zodra u aan de 
beurt bent, wordt u opgehaald.

In deze folder leest u over de blaasspoeling en hoe u zich hierop kunt voorbe-
reiden. De informatie is een aanvulling op de gesprekken die u heeft met uw 
uroloog. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Urologie als 
u vragen heeft. Lees deze folder goed door.

WAT IS EEN BLAASSPOELING MET BCG-VACCIN?
U heeft een blaasoperatie gehad, waarbij kwaadaardige blaaspoliepen zijn 
verwijderd. Hoewel de poliepen oppervlakkig zijn, is er een kans van zestig tot 
zeventig procent dat ze binnen één jaar terugkomen. Om dit voorkomen of 
om te zorgen dat het langer duurt voordat deze terugkomen, krijgt u blaas-
spoelingen met BCG-vaccin. BCG-vaccin is een medicijn voor de behandeling 
van kanker. Het is een cytostaticum dat de groei van kankercellen afremt. Het 
aantal spoelingen dat nodig is, wordt per persoon bekeken. 

DE OCHTEND VÓÓR DE BLAASSPOELING
Drink zes uur voorafgaand aan de spoeling zo weinig mogelijk. Als u diuretica 
(plastabletten) gebruikt: neem de tabletten na de behandeling en niet ervoor!

DE DAG VAN DE BEHANDELING
• Tijdens de behandeling hoeft alleen uw onderlichaam bloot te zijn. Draag 

daarom gemakkelijke kleding, zoals een broek of rok met blouse. 
• In de behandelkamer trekt u uw onderkleding uit en gaat u op de onder-

zoekstafel liggen. 
• De verpleegkundige brengt via de plasbuis een katheter in de blaas. Via de 

katheter loopt alle urine uit de blaas. 
• U krijgt via de katheter ook de medicijnen in de blaas.
• Daarna wordt de katheter verwijderd en mag u naar huis.
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NA DE BEHANDELING
• De spoelvloeistof moet één uur in de blaas blijven. 
• Hierna kan de spoeling op het toilet worden uitgeplast. In de urine zitten tot 

48 uur nog resten van de medicijnen. 
• Om eventuele klachten van de spoeling te verminderen krijgt u een recept 

voor antibiotica mee. Dit recept krijgt u bij aanvraag van de spoelingen.
• U moet één tablet na zes uur en één tablet na 18 uur na toediening van de 

spoeling innemen. 
• Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur nadat u de spoeling uitgeplast heeft, 

extra drinkt om het medicijn uit de blaas te spoelen.

WAT KUNT U THUIS VERWACHTEN?
Leefregels:

• Mannen moeten altijd zittend plassen.
• Spoel het toilet twee keer door, met het wc-deksel naar beneden.
• Maak de wc goed schoon als u knoeit.
• Maak uw geslachtsdeel en daarna uw handen goed schoon met veel water. 
• Is uw kleding en/of beddengoed vuil? Doe dit in de wasmachine en spoel 

met een koud programma. Daarna draait u het gewone wasprogramma. 
• Op de dag van de spoeling en de dag na de spoeling  

mag u geen seks hebben. 
• Gebruik tijdens seks een condoom, tot een week na toediening spoeling.

WANNEER MOET U CONTACT OPNEMEN?
De medicijnen zijn van invloed op de gezonde cellen van het blaasslijmvlies. 
Daardoor kunnen er bijwerkingen optreden. Na het stoppen van de behan-
deling herstelt het slijmvlies zich. De klachten verdwijnen dan meestal. De 
bijwerkingen die u kunt krijgen zijn:

• bloed bij de urine
• pijnlijke plasdrang
• pijn in de onderbuik
• griepachtige verschijnselen en koorts.

 
Als deze klachten na één dag niet over zijn, kunt u contact opnemen met de 
polikliniek Urologie  0344-674040 
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AFSPRAAK VOOR CONTROLE
De uroloog zal tijdens een controle de binnenkant van uw blaas bekijken 
(cystoscopie). Hij of zij kan dan zien of de behandeling aanslaat. Deze afspraak 
is afhankelijk van uw spoelschema. Na de laatste blaasspoeling bespreekt de 
uroloog met u hoe en wanneer u wordt gecontroleerd.

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. 
De medewerkers van de afdeling Urologie geven u graag meer informatie. 

AFSPRAAK VERZETTEN
Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft zo 
snel mogelijk aan ons door. We maken dan een nieuwe afspraak en kunnen de 
vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.

POLIKLINIEK UROLOGIE
 0344-674040

van maandag tot en met vrijdag van 08.30-16.30 uur.
Buiten kantoortijden of in het weekend kunt u contact opnemen met  
de huisartsen post.

Deze patiëntenfolder is gebaseerd op informatie van de  
Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU).
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AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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