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U bent door uw gynaecoloog verwezen

Brachytherapie kan als enige vorm van

naar de dienst radiotherapie voor een

behandeling worden gegeven, maar ook

verdere behandeling met brachytherapie.

in combinatie met uitwendige bestraling

In deze brochure worden de voorberei-

en/of chemotherapie.

dingen op de ingreep, de onderzoeken
en bestralingen uitgelegd.

Opnameverloop

Wat is brachytherapie?

De dag van de opname dient u zich eerst
in te schrijven om 17u in straat 60 .

Brachytherapie van de vrouwelijke

Nadien begeeft u zich naar straat 67.

geslachtsorganen is een inwendige bestraling van gezwellen van de vagina, de

Voorbereiding

baarmoeder en/of de baarmoederhals.

Breng volgende zaken mee voor de
behandeling:

Bij brachytherapie worden applicatoren

• identiteitskaart

in het lichaam geplaatst waarin later

• medicatie

een radioactieve bron wordt geschoven.

• toiletgerief, kort slaapkleed of pyjamajas

De applicatoren worden na afloop weer

• lectuur, tablet,...

verwijderd.
’s Avonds wordt (indien nodig) de
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Het voordeel van brachytherapie is dat een

schaamstreek geschoren en een

hoge dosis straling in de tumor kan wor-

lavement gegeven. Gedurende de hele

den gegeven en dat door het snelle dosis-

opname krijgt u restenarme voeding,

verval de omgevende gezonde weefsels

dient u voldoende te drinken en in bed

juist zo weinig mogelijk straling krijgen.

te blijven.

Plaatsing applicatoren

kundige verwittigen omwille van de

U krijgt tijdens de hele opname een

veiligheidsmaatregelen.

blaassonde, waarlangs de urine zal afvloeien. Vervolgens wordt u naar straat

Ingreep en verder verloop

51 vervoerd. De applicatoren worden

• 2 weken na de ingreep: MR onder-

daar ingebracht door de behandelende
radiotherapeut en gefixeerd. Er wordt
ookeen vaginale wiek ingebracht om de

zoek en eerste voorbereiding voor de
bestraling (CT-scan).
• 4 weken na de ingreep: tweede

applicatoren goed op hun plaats te hou-

voorbereiding voor de bestraling

den (drukgevoel mogelijk). Nadien wordt

(aftekenen van de bestraling op de

een CT-scan genomen voor de verdere

onderbuik) en enkele dagen later start

dosisberekening van uw behandeling.

van de bestralingen.
• 7 à 8 weken bestralingen (36 à 39

Als het bestralingsplan is opgesteld
door de behandelende radiotherapeut

bestralingen).
• Tijdens de voorbereidingen en

wordt de applicator aangesloten op het

bestralingen dient u een specifiek

bestralingstoestel. U hebt verplichte

voorbereidingsschema te volgen (zie

bedrust om te zorgen dat de applicato-

infobrochure).

ren op hun plaats blijven.
Bij ontslag worden u alle documenten

Bezoek

en afspraken meegegeven.

Zwangere vrouwen en kinderen zijn niet
toegelaten. Overig bezoek is toegelaten

Bij vragen of problemen kunt u steeds

tijdens de bezoekuren maar moet vóór

contact opnemen met de dienst radio-

het betreden van de kamer de verpleeg-

therapie: 09 224 66 25.
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Contact
Dienst radiotherapie
Straat 51
T 09 224 66 20

Deze brochure werd ontwikkeld voor het gebruik binnen het AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis.
Deze informatiefolder werd met de grootste zorg opgemaakt, de inhoud ervan is echter algemeen en
indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Indien er vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in staan dan zijn het AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.
vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
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Campus Sint-Lucas

Campus Volkskliniek

Groenebriel 1

Tichelrei 1

T 09 224 61 11

9000 Gent

9000 Gent

E info@azstlucas.be
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