
BEHANDELWIJZER

BRACHYTHERAPIE BIJ  
BAARMOEDERHALSKANKER
De behandeling van baarmoederhalskanker of cervixcarcinoom bestaat 
uit een combinatie van uitwendige en inwendige bestraling. Inwendige 
bestraling wordt ook wel brachytherapie genoemd. Het grote voordeel 
van brachytherapie is dat er heel lokaal een hoge dosis straling op de 
tumor  gegeven kan worden waarbij gezond weefsel minder wordt belast. 
Hierdoor zullen er minder bijwerkingen zijn.

Brachytherapie wordt gegeven via een applicator die in de vagina en de baarmoeder wordt 
geplaatst. Deze applicator wordt aan een bestralingsbron gekoppeld. Meestal wordt er drie 
keer een inwendige bestraling gegeven. De eerste keer zal doorgaans in de vijfde week van 
de uitwendige bestraling zijn. De tweede inwendige bestraling volgt een week 
daarna, en de derde weer een week later. 



Voor de brachytherapie is een dagop-
name nodig in het ziekenhuis. U wordt 
vroeg in de ochtend nuchter op de 
verpleegafdeling verwacht. De verpleeg-
kundigen bereiden u voor om naar de 
operatiekamer te gaan waar de appli-
cator wordt ingebracht. Vaak krijgt u 
algehele narcose. 
In de operatiekamer ziet u uw behan-
delaar, een anesthesioloog en de brachy-
laboranten.
Als u onder narcose bent, wordt de  
applicator ingebracht via de vagina in de 
baarmoeder. U krijgt een infuus (voor 
vochttoediening en medicatie) en een 
urinekatheter (voor afvoer van de urine). 
De gehele procedure op de operatie-
kamer zal ongeveer 45 minuten duren. 

Zodra de narcose is uitgewerkt en u  
wakker bent, wordt u opgehaald door  
de brachylaboranten om naar de MRI-
scanner te gaan. Een MRI wordt gemaakt 
om het bestralingsplan te kunnen 
berekenen. 

U wordt teruggebracht naar de afdeling. 
De applicator moet goed op zijn plaats 
blijven, en wordt daarom met huid-
vriendelijke tape aan uw benen op zijn 
plaats gehouden. Blijft u vooral rustig 
op uw rug liggen. Mocht u pijn voelen, 
dan kunt u om medicatie vragen. Als de 
berekeningen voor de bestraling klaar 
zijn, wordt u opgehaald. Dit zal in de 
middag zijn. 
Op de brachybehandelkamer wordt de 
bestraling gegeven. De bestraling zal 
ongeveer tien minuten duren. U voelt 
hier niets van, wel hoort u verschillende 
geluiden. 
Na de bestraling verwijdert de brachy- 
laborant de urinekatheter en de applicator. 

U wordt teruggebracht naar de afdeling. 
Als u geplast heeft en zich goed voelt, dan 
mag u in overleg met de verpleegkundige 
naar huis. Meestal is dit in de late middag 
of de vroege avond.

Het kan zijn dat u van de brachytherapie 
bijwerkingen krijgt. Bijwerkingen van 
de brachytherapie kunnen bestaan uit 
vaginale irritatie of pijn en vaginaal bloed-
verlies. Het kan zijn dat er plasklachten 
ontstaan, zoals pijn bij het plassen of vaak 
moeten plassen. U kunt zich moe voelen 
na de behandeling. 

Na de behandeling is er geen straling meer 
in uw lichaam en bent u veilig voor uw 
omgeving. 

Naast deze informatie krijgt u ook een 
voorlichtingsgesprek met een van onze 
brachylaboranten. Dit gesprek vindt één 
tot twee weken voorafgaand aan de eerste 
brachytherapie plaats. In dit gesprek zal 
alles nog een keer rustig uitgelegd worden 
en is er ruimte voor vragen. Daarnaast 
krijgt u voorafgaand aan de behandeling 
ook een gesprek met een anesthesioloog. 
Deze bespreekt de narcose met u. Na dit 
gesprek wor dt u gebeld door de afdeling 
Patiëntenlogistiek die aan u doorgeeft 
wanneer en waar u zich moet melden,  
en vanaf hoe laat u niet meer mag eten  
of drinken. 

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


