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Inwendige bestraling van de vagina 
(Na voorafgaande verwijdering van de baarmoeder).

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

Doel

Het doel van deze bestraling  is een dosis bestraling  leveren ter hoogte 
van de vaginale koepel  zonder dat blaas en darmen hierbij worden be-
last.  Door  een  radioactieve  bron,  via  een  applicator,  in  de  vagina  te 
brengen,  worden  de  omliggende  weefsels  zoveel  mogelijk  gespaard. 
Deze inwendige bestraling kan al dan niet in combinatie gegeven worden 
met uitwendige bestralingen.

• Indien  u  enkel  inwendige  bestraling  krijgt,  dan  krijgt  u  een  datum 
voor  de  voorbereiding  en  de  drie  afspraken  voor  de  inwendige 
bestraling,  telkens  met  1  week  rust  om  eventuele  reacties  te 
vermijden.

• Indien  u  inwendige  in  combinatie met  uitwendige  bestraling  krijgt, 
dan  krijgt  u  de  afspraken  voor  de  inwendige  bestraling mee  in  de 
week  van  de  laatste  uitwendige  bestralingen.  Eveneens  krijgt  u  de 
datum van de voorbereiding  en de drie afspraken voor de inwendige 
bestraling,  telkens  met  1  week  rust  om  eventuele  reacties  te 
vermijden.

Voor  deze  behandeling  hoeft  u  niet  te  worden  opgenomen.  Na  de 
bestraling kan u gewoon terug naar huis.
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De voorbereiding

De voorbereiding van de inwendige bestraling gebeurt enkele dagen voor 
de inwendige bestraling op de CT-simulator. Eerst zal men u vragen om 
eens  te plassen om de blaas  te  ledigen. Vervolgens plaatst de arts de 
vaginale applicator. Dit is vrijwel steeds pijnloos. Deze voorbereiding kan 
u een vervelend gevoel geven, maar vraagt geen verdoving. Eveneens 
zal  de  arts  u  bij  de  eerste  consultatie  een  voorschrift meegeven  voor 
suppo’s of een klein  lavement, te gebruiken bij de voorbereiding en bij 
elke bestraling.

Na de voorbereiding worden de nodige foto’s genomen. Het is belangrijk 
dat u op dat ogenblik rustig blijft  liggen en vooral niet beweegt. Nadat 
alle foto’s zijn genomen worden de applicator en de sondes verwijderd.

De inwendige bestraling

De  inwendige  bestraling  start  nadat  de  berekeningen  zijn  afgerond. 
Doorgaans duurt dit een vijftal werkdagen. Op de dag van start wordt u 
dan  naar  de  behandelingskamer  (bunker  Versa)  gebracht  en  neemt 
plaats  op  een  gynaecologische  behandeltafel.  U wordt  verbonden met 
een  vanop  afstand  bestuurd  apparaat  dat  de  radioactieve  bron 
automatisch in de applicator brengt. Op dat ogenblik ben u alleen in de 
behandelingskamer. De verpleegkundige en de arts blijven contact met u 
behouden  door  middel  van  een  camera  en  parlofoon.  De  inwendige 
bestraling  duurt  ongeveer  10  tot  15 minuten.  De  gehele  behandeling, 
inclusief de voorbereiding, neemt ongeveer een uur  in beslag. Vergeet 
ook niet een suppo te gebruiken voor elke behandeling.

Na de bestraling wordt het  ingebrachte materiaal  verwijderd  en kan u 
huiswaarts keren. Een eventuele volgende inwendige bestraling gebeurt 
op dezelfde wijze.

Eventuele  nevenwerkingen  kunnen  zijn:  licht  roze  vaginaal  verlies, 
irritatie  van  de  blaas  en  problemen  bij  het  vrijen  (info  verpleegkundig 
consulent).
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Contactgegevens 

Campus Aalst 

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst 

Secretariaat 

Tel: 053/72.44.79 – Fax: 053/72.44.19

Radiotherapie-onco.aalst@olvz-aalst.be

Sociaal verpleegkundige/maatschappelijk werkster: 053/72.40.15

Bestralingstoestellen

§ Versato (wachtzaal 8, blok F-1): 053/72.44.07

§ Versa (wachtzaal 9, blok F-1): 053/72.42.46

§ Novalis (wachtzaal 6, blok F-1): 053/72.87.13

§ Unique (wachtzaal 7, blok F-1): 053/72.44.78

CT-simulator

§ Wachtzaal 5, F-1 blok: 053/72.43.30

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.

 
Versie 04/07/2022 Goedgekeurd door dr. Samuel Bral
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