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Bacillus Calmette-Guerin (BCG) vaccin
uitgesproken als (ba sil' us kal' met gay rayn')

HY is dit medicijn voorgeschreven?

BCG-vaccin biedt immuniteit of bescherming tegen tuberculose (tbc). Het vaccin kan worden gegeven aan personen met een hoog 

risico op het ontwikkelen van tuberculose. Het wordt ook gebruikt om blaastumoren of blaaskanker te behandelen.

Dit medicijn wordt soms voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer 
informatie.

OW moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Uw arts of een zorgverlener zal dit geneesmiddel toedienen. Wanneer het wordt gebruikt om te beschermen tegen tuberculose, 

wordt het in de huid geïnjecteerd. Houd het vaccinatiegebied 24 uur na ontvangst van het vaccin droog en houd het gebied 

schoon totdat u het vaccinatiegebied niet kunt onderscheiden van de huid eromheen.

Bij gebruik voor blaaskanker stroomt het geneesmiddel via een buis of katheter in uw blaas. Vermijd het 
drinken van vloeistoffen gedurende 4 uur voor uw behandeling. U moet uw blaas ledigen vóór de 
behandeling. Tijdens het eerste uur nadat het medicijn is toegediend, ligt u elk 15 minuten op uw buik, 
rug en zijkanten. Dan gaat u staan, maar u moet de medicatie nog een uur in uw blaas houden. Als u de 
medicatie niet de hele 2 uur in uw blaas kunt houden, vertel dit dan aan uw zorgverzekeraar.
Na 2 uur ledigt u om veiligheidsredenen zittend uw blaas. Uw urine dient 6 uur na toediening van de 
medicatie te worden gedesinfecteerd. Giet een vergelijkbare hoeveelheid onverdund bleekmiddel in het 
toilet nadat je hebt geplast. Laat het 15 minuten staan   alvorens door te spoelen.

Er kunnen verschillende doseringsschema's worden gebruikt. Uw arts zal uw behandeling plannen. Vraag uw arts om 

eventuele aanwijzingen die u niet begrijpt uit te leggen.

Wanneer het vaccin wordt gegeven ter bescherming tegen tuberculose, wordt het meestal maar één keer gegeven, maar het kan worden 

herhaald als er binnen 2-3 maanden geen goede respons is. De respons wordt gemeten met een tbc-huidtest.

hat SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN moet ik volgen?

Voordat u het BCG-vaccin krijgt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor het BCG-vaccin of voor andere geneesmiddelen.
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vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen u gebruikt, met name 
antibiotica, middelen voor kankerchemotherapie, steroïden, medicijnen tegen tuberculose en vitamines.

vertel het uw arts als u onlangs een pokkenvaccinatie heeft gehad of als u een positieve tbc-test heeft gehad.

vertel het uw arts als u een immuunstoornis, kanker, koorts, een infectie of een gebied met ernstige brandwonden op 
uw lichaam heeft.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u 
het BCG-vaccin gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

hat BIJWERKINGEN kan dit geneesmiddel veroorzaken?

Het BCG-vaccin kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen 
ernstig is of niet weggaat:

gezwollen lymfeklieren

kleine rode gebieden op de injectieplaats. (Deze verschijnen gewoonlijk 10-14 dagen na de injectie en nemen 
langzaam af. Ze zouden na ongeveer 6 maanden moeten verdwijnen.)

koorts

bloed in de urine

frequent of pijnlijk urineren

maagklachten

braken

Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

ernstige huiduitslag

moeite met ademhalen of slikken

piepende ademhaling

wat moet ik doen bij OVERDOSERING?

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

hat ANDERE INFORMATIE moet ik weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium.

randnamen

TheraCys®BCG

TICE®BCG
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andere namen

BCG live

BCG-vaccin
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