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Radiotherapie
als deel van de kankerbehandeling

INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

PRAKTISCH
Uw arts stelde u als kankerbehandeling bestraling voor,
dit is externe (uitwendige) radiotherapie. Deze behandeling kan indien nodig worden gecombineerd met met
andere behandelingen zoals een heelkundige ingreep
of chemotherapie.
Het eerste contact met de radiotherapeut vindt plaats
in het AZ Jan Palfijn Gent. We kiezen er bewust voor
om u in een vertrouwde omgeving te laten kennismaken
zodat de drempel zo laag mogelijk wordt. De arts legt u
in dit eerste gesprek uit waarom de bestraling nodig is
en op welke manier de behandeling verloopt.
De behandeling zelf vindt plaats in een ander Gents
ziekenhuis.
Voor de aanvang van de bestraling voorzien we een
aantal voorbereidende sessies, waarin een planning en
simulatie worden opgemaakt. Dit houdt in dat de behandeling technisch wordt uitgetekend en gecontroleerd
op accuraatheid en veiligheid. Het aantal bestralingssessies is afhankelijk van de indicatie en variëert van
één tot dertig sessies. Deze sessies worden elke werkdag op hetzelfde tijdstip gegeven, de intensiteit kan wel
variëren. Na een bestraling kan u naar huis gaan, u
hoeft dus niet te worden opgenomen.

INDICATIES
Nabehandeling van geopereerde kanker
`` Bij krappe snijranden, onvolledige wegname van
het gezwel.
`` Borstsparende heelkunde.
`` Bij prostaatkanker met hoge kans op lokaal herval.
`` Gezwel van het hoofd-halsgebied.
Alternatief voor heelkunde
`` Primaire radiotherapie bij een beginstadium. Dit

resulteert in even goede resultaten als een heelkundige ingreep maar met andere bijwerkingen.
`` Primaire radiotherapie met curatief (genezend) doel
bij een patiënt die om medische redenen niet kan
geopereerd worden.
Combinatie met chemotherapie
`` Concomitant = gelijktijdig met chemotherapie
`` Sequentieel = na chemotherapie
Pijnstilling of gevaar voor complicaties
`` Uitzaaiing in het bot, in de borstkaswand, in een
voelbare klier of een onderhuids letsel, in de
hersenen.
`` Verdrukking van de grote luchtwegen, gevaar voor
ophoesten van bloed.
`` Op een insteekplaats van een drain.
`` Bloeding uit het gezwel.

BIJWERKINGEN
Bijwerkingen ontstaan doorgaans pas enkele dagen tot
weken na aanvang van de behandeling. Meld dit steeds
op de dienst Radiotherapie en bespreek dit met de
behandelende arts.

Welke bijwerkingen zijn mogelijk?
`` Ontsteking van de slijmvliezen van mond, keel en
slokdarm: sliklast, pijn.
behandeling: Syngel, aangepaste dranken en voedsel, frequent bevochtigen.
`` Huidproblemen: roodheid, jeuk, pijn, vochtige huid.
behandeling: Calendula crème, Flamigel, Flamigel
Hydro, advies wondzorgspecialist.
`` Longen: pneumonitis met droge hoest, kortademigheid, vermoeidheid.
behandeling: controle met longfoto, cortisone
innemen.

`` Bloedceldaling door effect op het beenmerg dat
bloedcellen aanmaakt.
`` Bloedarmoede met vermoeidheid, ijlhoofdigheid, kortademigheid, snelle hartslag.
`` Tekort aan witte bloedcellen met verhoogde
kans op infecties.
`` Tekort aan bloedplaatjes met ontstaan van
blauwe plekken, bloedend tandvlees.
Ondersteunende maatregelen: bloedtransfusie,
infectiepreventie door antibiotica, groeifactoren.

ONVERWACHTE PROBLEMEN
Bij het onverwacht optreden van neveneffecten of
problemen, kan u steeds contact opnemen met uw
behandelende radiotherapeut.
Indien deze arts niet bereikbaar is, kan u bellen naar:
08:00 - 17:00 uur: 09 224 81 11 (Call center)
17:00 - 08:00 uur: 09 224 81 01 (Spoedgevallen)

