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Bijwerkingen
De mogelijke bijwerkingen van de 
bestraling hangen af van het gebied dat 
bestraald wordt. 
Bij bestraling van pijnlijke uitzaaiingen 
in het bot kan de pijn in eerste instantie 
toenemen en pas later afnemen. 
Uw behandelaar zal zorgen dat u 
hiervoor voldoende medicatie heeft. 
Bij bestraling waarbij de bovenbuik in 
het bestralingsgebied ligt, kunt u last 
krijgen van misselijkheid en/of braken. 
Om dit te voorkomen krijgt u van te 
voren een medicijn tegen misselijkheid. 
Indien een deel van de slokdarm in het 
bestralingsgebied gelegen heeft kan er 
tijdelijk lichte pijn bij het passeren van 
voedsel door de slokdarm zijn. 

Verhelpen van de klachten
Na de bestraling duurt het een aantal 
dagen tot weken voordat u merkt dat 
uw pijn, de bloeding of andere klachten 
verminderen of verdwenen zijn. 

Controles 
Meestal wordt er drie tot vier weken na 
de bestraling een belafspraak gemaakt. 
Uw behandelaar zal u bellen om te horen 
hoe het met u gaat. De bedoeling van 
dit gesprek is om te beoordelen hoe u de 
bestraling heeft verdragen en of het effect 
voldoende is geweest. In bepaalde situaties 
kan gekozen worden voor het herhalen van 
bestraling. 
Verder blijft u onder controle van uw 
verwijzend specialist. 

Huisarts
Uw huisarts en uw verwijzend arts 
worden op de hoogte gebracht van uw 
behandeling. 

Contact opnemen
Het Antoni van Leeuwenhoek is altijd 
bereikbaar via het algemene nummer, 
020 512 9111.



RADIOTHERAPIE TER VERLICHTING VAN 
KLACHTEN

Uw behandelend arts heeft met u 
overlegd over de mogelijkheid, wellicht 
noodzaak uw klachten te behandelen 
door deze uitzaaiing te bestralen. 
Hiervoor heeft deze contact opgenomen 
met de afdeling Radiotherapie en uw 
gegevens doorgegeven. 
Aan de hand van deze gegevens krijgt 
u afspraken voor een gesprek met 
uw behandelaar*, voor een CT-scan 
en meestal zal u ook op deze dag 
bestraald worden. De CT-scan wordt 
gebruikt om het doelgebied te bepalen 
en de berekeningen voor de bestraling 
te maken. Dit neemt enige tijd in beslag. 

Alles bij elkaar zal het ongeveer vier uur 
duren. 
Voor bestralingen op het bot is vaak een 
eenmalige bestraling voldoende. 

Aanmelden en inschrijven
Als ziekenhuis zijn wij verplicht uw 
identiteit vast te stellen en uw Burger 
Service Nummer en verzekeringsgegevens 
te registreren. Wanneer het uw 
eerste bezoek is aan het Antoni van 
Leeuwenhoek of als u uw identiteits- en/
of verzekeringsgegevens nog niet hebt 
laten registreren, wordt u voor uw afspraak 

onderzoek doen. In het gesprek wordt u 
verteld hoe uw behandeling er uit zal gaan 
zien en wat het te verwachten resultaat zal 
zijn of wat u kunt verwachten wat betreft 
werking en bijwerkingen. U kunt bij uw 
behandelaar terecht met al uw vragen. 

CT-scan
Bij het maken van de CT-scan worden er 
lijnen op uw lichaam getekend. Deze lijnen 
zijn nodig om u op de bestralingstafel precies 
zo te kunnen neerleggen als bij het maken 
van de CT-scan. 
Met behulp van computers wordt met de 
beelden van de CT-scan en de ingevoerde 
gegevens een bestralingsplan berekend. 

Bestraling
Voor de bestraling moet uw houding precies 
dezelfde zijn zoals bij het maken van de 
CT-scan. Deze houding kan terug gevonden 
worden met behulp van lijnen die op uw 
lichaam zijn getekend bij het maken van de 
CT-scan. 
Als de radiotherapeutisch laboranten 
gecontroleerd hebben dat u in de 
juiste positie ligt, gaan zij naar de 
bedieningsruimte. Hier kunnen ze u via de 
camera’s goed in de gaten houden.  
De bestraling zal beginnen. 
Het toestel draait om u heen en kan van één 

verwacht bij de receptie van de afdeling 
Radiotherapie voor inschrijving. 
U dient hiervoor een geldig paspoort, 
identiteitsbewijs of rijbewijs mee te nemen. 
Bij de receptiebalie krijgt u een sticker 
met uw barcode. Met deze barcode kunt u 
zich altijd aanmelden voor uw eventuele 
toekomstige afspraken.

Als u een verwijsbrief heeft, en misschien 
een CD- om van uw verwijzend arts, dan 
wordt deze door onze medewerkers bij uw 
medisch dossier gevoegd. De behandelaar 
die u gaat zien zal uw gegevens inzien 
alvorens u binnen te roepen. Het is daarom 
belangrijk dat uw een half uur eerder dan 
uw afspraak aanwezig bent. 

Intake-gesprek met uw 
behandelaar
Wij adviseren u om bij alle gesprekken 
iemand mee te nemen. Zo kunt u later met 
elkaar nog napraten over wat er is verteld 
en gebeurd. 
Uw behandelaar heeft de beschikking 
over uw medische gegevens. Ondanks 
deze informatie zal uw behandelaar u toch 
opnieuw vragen stellen over uw klachten, 
en zo nodig een gericht lichamelijk 

of meerdere kanten bestralen. Tijdens het 
bestralen hoort u een zoemend geluid. 
U voelt of ziet niets van de bestraling. 
De tijd dat u bestraald wordt is slechts een tot 
twee minuten, maar totaal zult u ongeveer 
vijftien minuten in de bestralingsruimte zijn. 

Tussen uw afspraken in
Bent u op een brancard gekomen, dan 
hebben wij een speciale brancardruimte 
waar u tussen uw afspraken in kunt 
wachten. Er is een TV-scherm. Uw 
begeleider mag altijd mee. Heeft u vragen 
of heeft u iets nodig, dan kunt u dit aan de 
doktersassistenten vragen. 
De radiotherapeutisch laboranten halen u op 
uit de brancardruimte voor het maken van 
de CT-scan en voor de bestraling.
Ambulancepersoneel wacht meestal als 
u voor een enkele bestraling komt. Bent 
u hier voor meerdere afspraken op een 
dag, dan wordt de ambulance na afloop 
door de medewerkers van de receptiebalie 
Radiotherapie gebeld. 
Bent u in ons ziekenhuis opgenomen, 
dan kunt u nog terug naar uw afdeling in 
afwachting van uw bestraling.

Door een tumor, of uitzaaiingen hiervan, kunt u klachten als pijn 
of bloedingen ervaren. Ook is het mogelijk dat er bij u sprake is van 
een dreigende botbreuk. Op bepaalde plaatsen kan de tumor druk 
op zenuwen of het ruggenmerg veroorzaken. Bestraling kan deze 
problemen verhelpen of aanzienlijk verminderen.


