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Uw radiotherapeut-oncoloog heeft met u besproken dat u inwendig bestraald 
gaat worden op onze behandellocatie in Arnhem. De inwendige bestraling wordt 
gecombineerd met een kijkoperatie, dit wordt ook wel een laparoscopie genoemd. Dit 
wordt bij voorkeur gedaan met een robot. In dit gedeelte van de behandelwijzer vindt u 
belangrijke informatie over de inwendige bestraling van de blaas en de voorbereidingen 
daarop.
Uitgebreide en speciaal op uw situatie toegespitste informatie krijgt u tijdens uw eerste 
bezoek aan uw radiotherapeut-oncoloog. Deze arts zal u inlichten over de behandeling 
die voor u van toepassing is. U krijgt informatie over het bestralingsgebied, het aantal 
bestralingen, de bijwerkingen en andere praktische zaken.

Inwendige bestraling
Inwendig bestralen, door middel van een radioactieve bron, wordt ook wel 
brachytherapie genoemd. Dit is afkomstig van het Griekse woord ‘brachy’ dat ‘dichtbij’ 
betekent. Bij inwendige bestraling is het de bedoeling om de straling precies af te geven 
in het gebied waar een tumor zit of gezeten heeft. Met deze techniek wordt de straling in 
een klein gebied geconcentreerd, zodat de kans op beschadiging van omringend gezond 
weefsel gering is.

Schematische weergave van de bestralingsbehandeling
Op de volgende pagina ziet u een schematische weergave van de verschillende 
onderdelen van uw behandeling. 

1 Inleiding 
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Behandeltraject brachytherapie
U bent voor brachytherapie doorverwezen naar Radiotherapiegroep 
behandellocatie Arnhem/Ede. Wat kunt u tijdens het behandeltraject verwachten?

Doorverwijzing naar Radiotherapiegroep

Oproep van Radiotherapiegroep
(telefonisch en bevestigingsbrief)

Voorbereiding
Route voor alle patiënten.

Voorbereiding
Route voor 
sommige patiënten.

(eerste) Gesprek 
met radiotherapeut-
oncoloog.

Inbrengen staaf(jes)/
naalden/katheters
Afhankelijk van de plaats 
die bestraald moet 
worden, worden deze 
ingebracht op onze locatie 
of in het ziekenhuis.

CT-scan
De CT-scan 
wordt gemaakt 
op onze locatie
op de dag van
de behande-
ling.

Bestralingsplan
Op basis van de CT  
(en MRI) wordt een  
bestralingsplan
gemaakt. Dit kan  
enige tijd in
beslag nemen.

Voorlichtingsgesprek
De brachylaborant neemt
contact met u op voor het
voorlichtingsgesprek.

MRI-scan
De MRI-scan wordt gemaakt
in ziekenhuis Rijnstate op de
dag van de behandeling.

CT-scan
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Bestralingstoestel

MRI-scan

Nazorg
Na de laatste bestraling.

Bestralingsbehandeling
Uitvoering van het bestralingsplan

Bestralingsplan
Op basis van de CT  
(en MRI) wordt een  
bestralingsplan
gemaakt. Dit kan  
enige tijd in
beslag nemen.

Nazorgbrief en
controle afspraak

Bestralingsbehandeling
De bij u ingebrachte staafje(s), naalden of
katheters worden via een slang verbonden met
het bestralingstoestel. Dit kan op onze locatie of 
in het ziekenhuis plaatsvinden.
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Voorlichtingsgesprek
Een MBB’er en een doktersassistente geven u tijdens dit gesprek verdere uitleg over uw 
bestralingsbehandeling. Het kan zijn dat dit telefonisch gebeurt. 

Anesthesie
Er vindt tevens een gesprek plaats met de anesthesist in ziekenhuis Rijnstate. Tijdens 
dit gesprek wordt met u gesproken over de narcose die u zult krijgen.

Opname ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem
In verband met de voorbereidingen wordt u de ochtend van de ingreep opgenomen op de 
afdeling Urologie (B54A) van ziekenhuis Rijnstate locatie Arnhem. Indien nodig wordt om 
hygiënische redenen uw buik geschoren.

De operatie
Bij de operatie zijn de uroloog en de radiotherapeut-oncoloog aanwezig. Nadat u 
narcose heeft gekregen, wordt er een urinekatheter geplaatst. Dit is een slangetje in  
de blaas waardoor de urine voortdurend afloopt.                                                                  
Met behulp van de Da Vinci robot en een cystoscoop (camera in uw blaas) worden 2 tot 
6 flexibele holle katheters met een naald in het tumorgebied gebracht. Deze katheters 
worden door de buikwand in de blaaswand geleid. Wanneer de ingreep is voltooid, wordt 
u naar de uitslaapkamer gebracht om bij te komen van de narcose. 

Schematisch overzicht van de plaatsing van de katheters (in dit geval bij een man).

CT-scan
Als u bent bijgekomen van de narcose wordt u opgehaald door een  MBB’er en een 
doktersassistente. Zij nemen u mee voor een CT-scan op onze locatie. De CT-scanner 
is een röntgenapparaat waarmee we dwarsdoorsneden van het lichaam maken. 
Op de CT-scan kan worden beoordeeld hoe de organen liggen ten opzichte van de 
bestralingskatheters. 

In de loop van de week zou het kunnen dat er meerdere CT scans gemaakt worden  
om de positie van de katheters te controleren. 

2 De voorbereidingen

Blaas

Penis

Catheter ten behoeve 
van de bestraling

Tumor in blaaswand

Endeldarm
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Het bestralingsplan
Met behulp van de beelden van de CT-scan en de gegevens van de eerder gemaakte 
foto’s of scans, maken wij een voor u specifiek bestralingsplan.
Bij het maken van dit bestralingsplan kijken wij zorgvuldig naar welk gebied bestraald 
moet worden en hoe lang de radioactieve bron op de verschillende plaatsen moet blijven 
staan. Daarbij is het van belang dat het tumorgebied zo optimaal mogelijk bestraald 
wordt en dat de straling het omliggende gezonde weefsel zo veel mogelijk spaart.
Deze fase van de voorbereiding duurt een aantal uren. Terwijl de MBB’ers het 
bestralingsplan maken, verblijft u op de afdeling van het ziekenhuis. U wordt daar 
verzorgd door verpleegkundigen. We zullen later in de middag of de volgende ochtend 
starten met de bestraling.

CT-scan
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Het bestralingsapparaat 

De bestraling vindt plaats op afdeling B41A van het ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem.

3 De bestraling

Communicatie tijdens de bestraling
Uit veiligheidsoverwegingen kan er niemand tijdens de bestraling bij u in de ruimte zijn. 
Er is wel een camera in de ruimte waarmee we u in de gaten kunnen houden. Bovendien 
is er een intercomverbinding waarmee wij met u kunnen praten. Mocht er tijdens 
de bestraling iets met u aan de hand zijn, dan kunnen wij de bestraling onmiddellijk 
onderbreken. Wij zijn dan zo snel mogelijk bij u. 

Als u bang bent of als u zich niet prettig voelt tijdens de bestraling, bespreek dit dan 
met uw radiotherapeut-oncoloog, één van de MBB’ers, de doktersassistente of met de 
verpleegkundige van de afdeling. 

De katheters worden via kabels 
aangesloten op het bestralingsapparaat. 
Als de kabels aangesloten zijn, starten 
de MBB’ers de bestraling vanuit de 
bedieningsruimte. De bestralingsbron 
wordt nu vanuit het apparaat via de kabels 
de katheters ingestuurd. Dit gebeurt 
katheter voor katheter. De bron moet dus 
een aantal keren op en neer gestuurd 
worden. Na afloop van de behandeling 
verwijdert de radiotherapeut-oncoloog 
de katheters. Het verwijderen van de 
katheters kan wat gevoelig of pijnlijk 
zijn, maar dat duurt meestal maar kort. 
U zult nog enige tijd verblijven op de 
afdeling urologie om bij te komen van de 
behandeling. Na overleg met de uroloog 
wordt de urinekatheter verwijderd. Als 
u bijgekomen bent en het plassen weer 
op gang gekomen is, zullen de arts en de 
verpleging beoordelen of u naar huis kunt 
gaan. De gemiddelde opnameduur is  
6 dagen.
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Hoe voelt een bestraling?
Van de bestraling zelf voelt of ziet u niets. Wel kunt u pijn voelen omdat er een 
laparoscopische operatie heeft plaatsgevonden en doordat er katheters bij u ingebracht 
zijn. Hiervoor kunt u pijnstilling krijgen. U hoort het geluid van het bestralingsapparaat, 
dit is een tikkend en zoemend geluid. Soms wordt de beweging van de bron in de 
katheter gevoeld.

Hoe lang duurt het?
De bestraling kan variëren in tijd. De totale behandelingsduur is 4 of 5 dagen. De 
bestraling wordt alleen overdag gegeven. Dan krijgt u 3 keer op een dag een bestraling 
van 10 tot 20 minuten. 
Als de bestralingsdosis is gegeven, gaat de radioactieve bron automatisch terug naar de 
afgeschermde kluis van het bestralingsapparaat. De straling is dan direct uit de ruimte 
verdwenen.

Als alles goed verloopt, kunt u de dag na het verwijderen van de bestralingskatheters 
naar huis.

Leefregels
Tijdens de bestralingsdagen is er geen mogelijkheid om uit bed te gaan. Dit is om 
te voorkomen dat de katheters te veel bewegen. U mag alleen op de rug liggen. 
Bij de verzorging mag u voorzichtig draaien. Als u naar het toilet moet, kunt u een 
verpleegkundige om een po vragen. 

Bezoek
U wordt opgenomen op de afdeling urologie (B54A) van ziekenhuis Rijnstate locatie 
Arnhem. Voor de bestralingen wordt u opgehaald en naar afdeling B41A gebracht.  
Het is ook mogelijk dat u wordt overgeplaatst naar deze afdeling. 
Op de kamer is telefoon en televisie aanwezig. Ook mag u bezoek ontvangen. Bezoek van 
kinderen onder de 12 jaar en zwangere vrouwen zijn op afdeling B41A niet toegestaan. 
Dit is vanwege een andere vorm van behandeling met radioactiviteit, die ook op deze 
afdeling plaatsvindt.
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Naast de bijwerkingen van de uitwendige bestraling kunnen er bijwerkingen van de 
inwendige bestraling optreden. De bijwerkingen noemen we vroeg als ze tijdens of 
kort na de behandeling ontstaan of laat als ze meer dan 3 maanden na de behandeling 
ontstaan. Hieronder leest u de meest voorkomende klachten.

Vroege bijwerkingen
•  Het behandelde gebied kan pijnlijk zijn, ook na afloop van de behandeling bij het 

verwijderen van de katheters
•  Er kunnen blaaskrampen optreden
•  Doordat u lang in bed heeft gelegen en de bewegingsruimte beperkt was, zult u zich 

wat stijver voelen en misschien wat rugklachten hebben.                                                                                                     

Late bijwerkingen
•  Na afloop van de behandeling kunt u gedurende enkele weken of maanden merken  

dat u vaker moet plassen, met name ’s nachts
•  U kunt een licht branderig gevoel hebben bij het plassen.

Bespreken met uw arts
U kunt uw vragen en de bijwerkingen bij iedere behandeling bespreken met uw 
radiotherapeut-oncoloog. Hij/zij houdt tevens in de gaten hoe u de behandeling 
verdraagt en wat de bijwerkingen zijn. 

4 Bijwerkingen
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5 Nazorg
Na de laatste bestraling krijgt u een controle afspraak mee voor 2 à 3 weken na de 
behandeling. 
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Wagnerlaan 47, Arnhem
Postbus 60160, 6800 JD Arnhem

Behandellocatie Arnhem/Ede

Radiotherapiegroep heeft behandellocaties in Arnhem, Deventer en Ede

T +31 (0)26 371 24 12
F +31 (0)26 371 24 03

E info@radiotherapiegroep.nl
www.radiotherapiegroep.nl


