
BEHANDELWIJZER

BRACHYTHERAPIE BIJ  
BAARMOEDERKANKER
De behandeling van baarmoederkanker of endometriumcarcinoom 
bestaat uit een operatie waarbij de baarmoeder en de eierstokken worden 
verwijderd. Nadat de patholoog het weggehaalde weefsel beoordeeld 
heeft kan een nabestraling nodig zijn in de vorm van een inwendige 
bestraling. Deze behandeling heeft als doel om de kansen dat de tumor op 
de top van de vagina terugkomt te verkleinen.

Inwendige bestraling wordt ook wel brachytherapie genoemd. Het grote voordeel van een 
inwendige bestraling is dat er heel lokaal een hoge dosis straling gegeven kan worden en 
dat het gezonde weefsel minder wordt belast, waardoor er minder bijwerkingen zijn.



Als uw behandeling bestaat uit alleen 
een inwendige bestraling zal dit in drie 
keer gebeuren.  Bij een combinatie 
van een uitwendige bestraling en een 
inwendige bestraling, krijgt u twee maal 
een inwendige bestraling. De inwendige 
bestralingen worden met tussenpozen 
van drie tot zeven dagen gegeven.

Bij een inwendige bestraling wordt de 
bovenste (diepst gelegen) helft van de 
vagina van binnenuit bestraald. Hiervoor 
wordt er een op uw maat aangepaste 
gladde cilinder in de vagina ingebracht. 
Deze cilinder wordt tevoren met gel 
ingesmeerd, zodat het inbrengen gemak-
kelijk gaat. De bestralingsbron kan via de 
smalle buis worden ingebracht, precies 
op de plek waar de bestraling gegeven 
moet worden. De inwendige bestraling 
zal ongeveer 10 minuten duren. U voelt 
van de bestraling niets. De straling ver-
dwijnt direct als het toestel is uitgescha-
keld. Anderen in uw omgeving zullen 
zodoende geen straling ontvangen. 
Daarna wordt de cilinder verwijderd en 
kunt u naar huis gaan.

Ter voorbereiding op deze behandeling 
wordt er een afspraak gemaakt om de 
juiste cilindermaat te bepalen en om een 
nieuwe CT-scan met ingebrachte cilinder 
van het bekkengebied te maken. Hier-
mee worden berekeningen gemaakt voor 
de bestraling. Een aantal dagen later 
start de eerste inwendige bestraling.

Doorgaans zijn er weinig tot geen klach-
ten na de inwendige bestraling. Soms 
is het plassen een tot enkele dagen wat 
gevoelig, en kunt u wat meer aandrang 
voor plassen en ontlasting  hebben. Er kan 
licht bloedverlies optreden gedurende één 
tot enkele dagen; dit gaat vanzelf over. 
Daarnaast kunt u kortdurend last hebben 
van lichte vermoeidheid.

Door de gegeven bestraling kan het 
bovenste deel van de vagina van binnen 
geleidelijk wat droger en wat stugger 
worden dan tevoren (ongeveer bij 25% 
van de vrouwen), en in zeldzame gevallen 
ook wat nauwer of korter. Na afloop van 
de behandeling wordt aan u uitgelegd wat 
u kunt doen ter preventie hiervan. 
 

Als u vragen heeft kunt u ons bellen  
op telefoonnummer 020 512 9111.                                                       


