
INFOBROCHURE
Radiotherapie bij prostaattumoren 
Radiotherapie - Route 980 



JE AFSPRAKEN

Simulatie: .............................................................................................  dag ……….…… /……….…… /……….……

Gelieve je aan te melden aan de inschrijvingskiosken. Daarna ga je door naar het 
secretariaat radiotherapie (route 985, niveau -1).

Intakegesprek .......................................... uur.

Simulatie/CT .......................................... uur.

Nuchter    Ja   Neen 

Gevulde blaas   Ja   Neen 

Lege dikke darm  Ja  Neen

Eerste behandeling ................................................................................................................  dag ……….…… /……….…… /……….……

.......................................... uur.
Je hoeft je niet meer aan te melden aan de inschrijvingskiosk en je mag 
rechtstreeks naar de dienst gaan (route 980).

Aantal dagelijkse behandelingen .........................

Behandeling met gevulde blaas   Ja   Neen 

Behandeling met lege dikke darm  Ja  Neen

Niet nuchter

Je behandelende arts

 dr. P. Barbier

 dr. D. De Bal

 dr. A. De Caluwé 

 dr. A. Pelgrims 

 dr. V. Vandeputte

 dr. J. van der Veen

contact: 015 89 29 80



In deze brochure vind je informatie over de verschillende stappen van je 
bestralingsbehandeling. Tevens geeft het bijkomende informatie over de mogelijke 
neveneffecten die je kan ervaren. Als je hier geen antwoord vindt op je vraag, aarzel 
dan niet om uitleg te vragen aan een medewerker. 
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1. INLEIDING

Radiotherapie is een veelgebruikte methode om prostaatkanker te behandelen.  
Ze wordt ook wel “bestraling” genoemd. 

Ligging van de prostaat in de onderbuik

De bestraling is erop gericht om kwaadaardige cellen te doden of om lokaal een 
betere controle te krijgen op het verloop van de ziekte.
Dankzij de technologische vooruitgang kunnen we tegenwoordig heel precies 
bestralen. Dit verhoogt de doeltreffendheid van de radiotherapie en vermindert de 
bijwerkingen.

Echter bestralingen bij prostaatkanker kunnen wel enkele, tijdelijke, bijwerkingen 
veroorzaken. Deze bijwerkingen zijn steeds plaatselijk en van voorbijgaande aard. 
Een aantal weken na het beëindigen van de bestralingen genezen deze bijwerkingen 
meestal volledig. Sommige mensen hebben veel last van bijwerkingen, anderen 
merken er weinig van.

We hopen je met deze brochure voldoende info te geven om met vertrouwen aan je 
bestralingsbehandeling te beginnen.
Als je hier geen antwoord vindt op al je vragen, stel ze dan gerust aan het team dat 
jou verzorgt.

blaas

endeldarm

sluitspier
prostaat

plasbuis



2. JE BEHANDELEND TEAM

Een team van specialisten staat voor jou klaar tijdens je behandeling:

Je radiotherapeut-oncoloog is een arts die gespecialiseerd is in de behandeling 
van kanker door bestraling. Ook al voert hij/zij je bestraling niet persoonlijk uit, er 
is wel altijd een radiotherapeut-oncoloog aanwezig op de dienst tijdens de uren van 
bestraling. Als je tijdens de behandeling problemen zou ondervinden, vraag dan naar 
deze arts via je verzorgend team.

Radiotherapeuten op onze dienst:
dr. D. De Bal (diensthoofd)
dr. P. Barbier
dr. A. De Caluwé
dr. A. Pelgrims
dr. V. Vandeputte
dr. J. van der Veen

Medische fysici en planningsverpleegkundigen staan in voor de controle van de 
bestralingstoestellen. Ze werken je bestralingsplan ook mee uit.

Een verzorgend team van verpleegkundigen en technologen hebben met jou 
het meeste contact. Zij zijn op de hoogte van je aandoening en de details van je 
behandeling. Ze begeleiden je doorheen het hele traject en staan altijd voor je klaar. 
Met elke vraag kan je bij hen terecht.

Indien nodig kan je ook een beroep doen op een psycholoog, sociaal verpleegkundige, 
sociaal assistent, diëtist, …



3. JE BEHANDELINGSTRAJECT

A. CONSULTATIE
Tijdens je eerste afspraak met je arts zal hij/zij je medisch dossier met jou 
bespreken en uitleggen welke behandeling hij/zij voorstelt. Ook hoor je welke 
neveneffecten kunnen optreden. Het opstarten van een bestralingsbehandeling 
gebeurt in overleg met je huisarts en andere specialisten die je opvolgen. 
Daarnaast leggen we tijdens deze consultatie de nodige verdere afspraken op de 
bestralingsafdeling vast. 

B. SIMULATIE
Gelieve je aan te melden aan de inschrijvingskiosken aan de hoofdingang. Daarna ga 
je door naar het secretariaat radiotherapie (route 980, op niveau -1).
Intakegesprek
Tijdens dit gesprek geeft de verpleegkundige je alle praktische informatie over je 
bestralingsbehandeling:
• Je overloopt alle afspraken voor je behandeling.
• Informatie over de parking: tijdens de behandelingen kan je gratis gebruikmaken 

van een voorbehouding parking. 
• Je ontvangt een persoonlijk kaartje met een barcode (streepjescode). Dat breng 

je steeds mee wanneer je voor je bestraling komt.
• Aan de ingang radiotherapie kan je je aanmelden door deze streepjescode 

in te scannen. Verpleegkundigen gebruiken deze streepjescode om je 
bestralingsdossier te openen.

• Er wordt een foto genomen om je dossier te vervolledigen.
• Je overloopt de voorbereidende simulatie/scan.
• Je krijgt informatie over het praktische verloop van je bestralingsbehandeling.
• Je overloopt de mogelijke bijwerkingen, alsook praktische tips.
• Aarzel niet om je vragen te stellen.

Voorbereidende simulatie/scan
Elk lichaam is anders. Voor we starten met je behandeling, wordt nauwkeurig het 
te bestralen gebied bepaald. We vragen je de houding aan te nemen die je bij de 
therapie zal moeten aanhouden zodat we met een CT scan een simulatie kunnen 
maken. Er worden referentiepunten aangebracht op de huid met speciale verf en 
kleine permanente tatoeagepunten. Om deze tatoeagepunten te kunnen zetten en 
later ook makkelijk terug te vinden zal je schaamhaar worden afgeschoren. 
Alle informatie van de simulatie wordt doorgegeven aan de medische fysici 
van de dienst. Zij zijn verantwoordelijk voor de technische aspecten van de 



bestraling. De radiotherapeut-oncoloog en de medische fysicus bepalen in overleg je 
behandelingsplan.

C. BLAAS- EN DARMVULLING
Zowel voor de simulatie/scan als voor de dagelijkse behandelingen vragen we je 
om met gevulde blaas en lege dikke darm te komen. Op die manier trachten we de 
mogelijke nevenwerkingen van de bestraling te beperken. Praktisch betekent dit:
Lege dikke darm
• Tracht, bij voorkeur voor de simulatie en voor elke behandeling, dagelijkse vlot 

stoelgang te maken. Bij voorkeur geen harde stoelgang.
• Indien dit problematisch is voor jou (omwille van bv constipatieproblemen) kan 

de behandelend arts je een laxeermiddel voorschrijven.
• Indien je gas ervaart in de darm laat je deze best vrij voor elke behandeling 

alsook voor de simulatie (windje laten). Om windjes te vermijden kan je ook op de 
voeding letten (geen koolsoorten, geen uien: deze voedingsmiddelen stimuleren 
net gasvorming).

Gevulde blaas
• Ga voor je vertrek nogmaals naar het toilet.
• Drink vervolgens 0.5 liter (geen alcohol).
• Tracht niet meer naar toilet te gaan tot na de bestraling of de simulatie.
• Als je merkt dat het niet lukt om zolang het water op te houden kan je de 

hoeveelheid drinken verlagen (bv. klein flesje onderweg in de auto, er is ook 
steeds water en koffie in wachtzaal aanwezig).  
Meldt dit dan ook aan je behandelend team.

D. BEHANDELING
• De eerste bestraling volgt meestal verschillende dagen na de simulatie. Die 

tijdspanne is nodig om het plan op te stellen en de nodige berekeningen uit te 
voeren.

• Elke bestraling op zich duurt slechts een aantal minuten. Je wordt 
gepositioneerd in dezelfde houding als tijdens de simulatie.

• Het bestralingstoestel draait en maakt geluid. Probeer zo goed mogelijk te 
ontspannen. Het is belangrijk niet te bewegen en niet te praten tijdens de 
behandeling.

• Tijdens je behandeling ben je alleen in de kamer, maar je verzorgend team volgt 
alles via camera en kan je horen.

• Tijdens de bestralingsreeks worden dagelijks controlefoto’s genomen om de 
houding te controleren.



Je krijgt een bestralingsplan dat volledig op jou is afgestemd 
Heb je familie of vrienden die al eens radiotherapie hebben gekregen? Weet 
dan dat elk bestralingsplan verschilt van persoon tot persoon.  Er moet 
immers rekening gehouden worden met verschillende factoren. 
Het aantal bestralingen dat je moet ondergaan weerspiegelt in geen geval de 
ernst van jeaandoening. Je bestralingsplan is uniek en wordt speciaal voor jou 
opgesteld door je behandelend team.

Vervoer
Voor een bestralingsbehandeling is een opname  in het ziekenhuis meestal 
niet nodig. Je komt volgens afspraak en gaat na elke bestraling terug naar 
huis. Zorg je zelf voor vervoer of krijg je hulp van derden? Je ziekenfonds komt 
steeds tussen in de vervoerskosten. De laatste dag van je behandeling krijg je 
hiervoor een attest dat je zelf binnenbrengt bij je ziekenfonds.
Indien je zelf niet over vervoer beschikt kan je vervoer aanvragen via je 
ziekenfonds. 

4. MOGELIJKE REACTIES  
OP DE BESTRALINGSBEHANDELING

A. DE HUID
Door de behandeling kan je huid licht droger en gevoeliger worden. Klachten 
zijn meestal zo mild dat speciale verzorging niet noodzakelijk is.
Wij raden aan om
• Dagelijks een korte douche te nemen in plaats van een bad.
• Kies voor een neutrale zeep (glycerinezeep).
• Gebruik geen crèmes of zalven zonder het advies van uw behandelende 

arts.

B. PRIKKELING VAN DE BLAAS
Na een 2 à 3 tal weken kan er wat irritatie van de blaas en de urinebuis 
ontstaan. 
Meestal ervaart u dit door
• Frequenter wateren (mogelijks moet je ook ’s nachts meer opstaan om te 

gaan wateren).
• Moeilijker wateren, de urinestraal kan minder krachtig worden.
• Branderig gevoel bij het wateren.



Wij raden aan om
• Voldoende te drinken (minstens 2 liter per dag).
• Geen alcoholische dranken te drinken omdat dit nog meer irritatie van de blaas 

veroorzaakt.
• Gedurende de ganse behandeling niet te gaan fietsen.
• En zoals reeds eerder vermeld, tracht altijd tijdens de behandeling een gevulde 

blaas te hebben.
Mocht je veel irritatie ervaren kan je dit altijd melden aan je verzorgend team en 
behandelende arts.
Indien noodzakelijk kan je arts hiervoor (tijdelijke) medicatie voorschrijven.
Klachten verdwijnen meestal spontaan een 2 à 3 tal weken na de behandeling.

C. PRIKKELING VAN DE DARM
Na een drietal weken kan er wat irritatie van het laatste stukje van de dikke darm 
ontstaan.
Meestal ervaart u dit door
• Frequenter naar de toilet te moeten: het is mogelijk dat je meermaals per dag 

stoelgang moet maken.
• De stoelgang die wat losser, waterachtig kan worden. 
• Soms kan er wat slijm of bloed bij de stoelgang zitten. Mogelijks kan je ook wat 

slijm- of bloedverlies via de aars vaststellen.
Aarzel niet om je verzorgend team te raadplegen bij het optreden van deze klachten. 
Vaak kan het aanpassen van de voeding dit probleem al verhelpen, maar indien 
noodzakelijk kan je arts hiervoor ook (tijdelijke) medicatie voorschrijven.
Zoals reeds eerder vermeld, tracht steeds dagelijks, liefst voor de behandeling, 
stoelgang te maken. Eventuele windjes kan je ook best voor de behandeling laten.

D. VERMOEIDHEID
Sommige patiënten krijgen last van vermoeidheid.  De wijze waarop en de mate 
waarin de vermoeidheid optreedt, is voor iedereen verschillend, maar meestal is dit 
beperkt. 
Het belangrijkste is dat je naar je lichaam luistert. Probeer een normaal levensritme 
aan te houden maar neem indien nodig korte rustpauzes.



5. OPVOLGING TIJDENS DE BEHANDELING

Je kan steeds terecht bij het verzorgend team met vragen en problemen, 
hoe onbelangrijk deze ook lijken.  Wekelijks word je opgevolgd door je arts 
aansluitend op je bestraling.
Bijkomende gespecialiseerde hulp is desgewenst beschikbaar via het 
ziekenhuis
• Om je fit(ter) te voelen,  worden specifieke beweging- en 

trainingsprogramma’s ontwikkeld onder begeleiding van een kinesist.
• Voor problemen op het mentale vlak kan een psycholoog je bijstaan.
• Een gezonde en evenwichtige voeding kan worden aangeleerd via een 

diëtist.
Vraag ernaar bij je behandelend arts.

Op het einde van je behandeling krijg je een afspraak voor de eerstvolgende 
controle bij uw verwijzend arts (huisarts en/of uroloog). Je blijft onder 
controle om het effect van je behandeling verder op te volgen. 

CONTACT

Dienst radiotherapie 980 - tel. 015 89 29 80





AZ Sint-Maarten
Liersesteenweg 435
2800 Mechelen

tel. 015 89 10 10
fax 015 89 40 10

azsintmaarten@emmaus.be
www.azsintmaarten.be
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