GYNAECOLOGISCHE TUMOREN
brachytherapie
geen narcose

U wordt in Instituut Verbeeten behandeld voor gynaecologische kanker.
U hebt een gesprek gehad met uw radiotherapeut-oncoloog. In dit gesprek hebt
u uitleg gehad over uw ziekte en uw behandeling met inwendige bestraling
(brachytherapie) in Instituut Verbeeten. In deze folder staat alle informatie over
uw behandeling nog eens voor u op een rijtje.
Inwendige radiotherapie
De radiotherapeut–oncoloog plaatst bij u 1 tot 3 holle buisjes in de vagina.
Later sluiten we deze buisjes aan op het bestralingstoestel. Met een
afstandsbediening sturen we een radioactieve bron door de holle buisjes naar
het te bestralen gebied.
Wat moet u zelf thuis doen?

De avond vóór elke inwendige bestraling gebruikt u volgens instructie
een laxeermiddel (Microlax).
Wat hebt u nodig? ..........Microlax tubes á 5 ml.
U krijgt geen recept voor Microlax. Wij vragen u de Microlax zelf te
kopen bij drogist of apotheek.

U hoeft niet nuchter te zijn voor de behandeling.

Opname
Meld u op de dag van de behandeling bij de Informatiebalie in de centrale hal
van Instituut Verbeeten Tilburg. De doktersassistent van Polikliniek
Radiotherapie loopt met u mee naar uw kamer op de afdeling Inwendige
Bestraling.
De behandeling
De doktersassistent brengt u naar de behandelruimte.
Uw radiotherapeut-oncoloog brengt bij u een blaaskatheter in en plaatst de
buisjes in de vagina.
De radiotherapeutisch laborant en de doktersassistent brengen u naar de
CT-scan. De CT-scan gebruiken wij om uw bestralingsplan te maken. Wanneer
het bestralingsplan klaar is gaan wij u bestralen.
De bestraling gebeurt op een kamer op de afdeling Inwendige Bestraling. Deze
bestraling duurt enkele minuten en is pijnloos.
Na de bestraling verwijderen we de buisjes en de blaaskatheter.
Na de behandeling
Als de blaaskatheter en de buisjes verwijderd zijn mag u zich opfrissen. Hierna
mag u naar huis.
U krijgt een controleafspraak thuis gestuurd.
Heeft uw behandeling bijwerkingen?
Het is mogelijk dat na de behandeling:

De eerste dag de plasbuis geïrriteerd aanvoelt.

U wat vaginaal bloedverlies hebt.
Neem contact op met uw radiotherapeut-oncoloog in Instituut Verbeeten als het
vloeien heftig is, of als het vloeien langer dan een week duurt.

Hebt u vragen?
Bel met de doktersassistent van Polikliniek Radiotherapie.
De doktersassistent is maandag tot en met vrijdag bereikbaar
van 8.45 - 17.00 uur.
Telefoonnummer: 013 - 594 75 65.
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