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voor patiënten

Inwendige bestraling van de baarmoeder(hals)
U heeft van uw radiotherapeut vernomen dat u een inwendige bestraling (brachytherapie) dient te
krijgen. Met deze informatiefolder willen wij u inlichten over deze behandeling en de voorbereiding
ervan.

1 Doel
Het doel van deze bestraling is het verkleinen of doen verdwijnen van de baarmoeder(hals)tumor.
Deze inwendige bestraling wordt meestal in combinatie gegeven met uitwendige bestralingen.
De inwendige bestraling start 1 week na het beëindigen van de uitwendige bestraling. Hiervoor
wordt u gedurende 2 nachten opgenomen op de afdeling Oncologie (verdieping T6). Met een
interval van 1 week herhaalt zich dezelfde procedure. Het aantal behandelingen wordt bepaald
door uw behandelend arts.

2 De voorbereiding
De dag voor de ingreep, rond 17u, meldt u zich aan bij de inschrijvingen waarna u zich begeeft
naar de afdeling T6. De verpleegkundigen zullen de preoperatieve voorbereiding uitvoeren
namelijk het invullen van een vragenlijst en scheren van schaamhaar.
De volgende ochtend zal u nuchter gehouden worden (niet meer eten of drinken vanaf
middernacht). U zal een lavement toegediend krijgen waarna de verpleegkundige u zal begeleiden
naar de operatiezaal.
De verpleegkundige en de anesthesist geven nog een korte uitleg waarna u plaats neemt op de
operatietafel. Zij staan ook in voor het plaatsen van een infuus. U wordt onder algemene of
epidurale verdoving gebracht zodat u zeker geen pijn heeft. Er wordt door de verpleegkundige
een blaassonde geplaatst.
De radiotherapeut doet eerst een grondig klinisch onderzoek, waarna de arts de
bestralingsapplicator plaatst, alsook een sonde via de aars. Om de applicator goed ter plaatse te
houden, worden er vaginaal wieken ingebracht. Nadien wordt een stevig verband (een broek)
aangelegd. Als de anesthesist u laat ontwaken, kunnen de sondes en de applicator u enig
ongemak geven. Bij pijnklachten wordt steeds het ‘pijnprotocol’ gehanteerd dat in het ziekenhuis
geldig is. Verwittig zeker de verpleegkundigen bij pijn.
Na de voorbereiding blijft u in bed tot na de laatste bestraling. Na een uur op de ontwaakzaal
wordt u naar medische beeldvorming gebracht waar er een NMR wordt genomen met als doel de
juiste dosis te berekenen. De bestraling zal gegeven worden van zodra de berekeningen klaar zijn.
Dit zal een aantal uren in beslag nemen. Zolang blijft u op de hospitalisatie afdeling.
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3 De inwendige bestraling
Voor de inwendige bestraling wordt u naar de bestralingsafdeling gebracht, waarna u verbonden
wordt met een computergestuurd apparaat dat de radioactieve bron automatisch in de applicator
brengt. Tijdens de behandeling bent u alleen in de behandelingskamer. U wordt echter via camera
en parlofoon gevolgd door de verpleegkundigen.
Zodra de bestralingsperiode is verstreken (na maximum 20 minuten), wordt de radioactieve bron
automatisch teruggetrokken in het bestralingsapparaat. Vanaf dat moment is er geen radioactieve
straling meer in het lichaam en ook niet in de kamer.
Na de eerste inwendige bestraling wordt de sonde in de aars verwijderd.

4 Na de bestraling
Na de bestraling wordt u terug naar de afdeling Oncologie (verdieping T6) gebracht. Het
ingebrachte materiaal wordt ter plaatse gelaten (behalve de sonde in de endeldarm). De volgende
dag krijgt u uw tweede inwendige bestraling. Zodra u deze heeft gehad wordt het ingebrachte
materiaal en ‘de broek’ door de arts en de bestralingsverpleegkundige verwijderd. De
verpleegkundige van de afdeling T6 zal u een intiem toilet geven met een Isobetadine® vaginale
spoeling. Na een korte observatie van één uur mag u het ziekenhuis verlaten.
U kan nadien wat bloedverlies, pijn of last ondervinden bij het urineren. Deze klachten mogen u
niet verontrusten; ze horen bij de procedure. Wanneer u zich ongerust maakt, kan u steeds met
de arts, verpleegkundige of sociaal verpleegkundige hierover praten. Wellicht zijn er nog meer
aspecten in uw persoonlijke situatie die u erg bezighouden, zoals bijvoorbeeld vragen van intieme
aard. Contacteer hierover gerust de arts of verpleegkundige. Ze blijven steeds bereid uw vragen
te beantwoorden en u te helpen.
Wat betreft het financieel aspect moet u weten dat de behandeling praktisch volledig ten laste is
van uw ziekenfonds.
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OLV Ziekenhuis
Radiotherapie
Campus Aalst
Moorselbaan 164
9300 Aalst

Contact
T. 053 72 44 79
F. 053 72 44 19
Email: Radiotherapie-Onco.Aalst@olvz-aalst.be
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