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Uw behandelend arts heeft darmkanker bij u geconstateerd en u bent doorverwezen 
naar Radiotherapiegroep voor een uitwendige bestralingsbehandeling. 

Iedere patiënt wordt voorafgaand aan de verwijzing besproken in een multidisciplinair 
team bestaande uit diverse medisch specialisten, waaronder de radiotherapeut-
oncoloog.

In dit deel van de behandelwijzer vindt u belangrijke informatie over de uitwendige 
bestralingsbehandeling en de voorbereidingen daarop.

Behandeling is voor iedereen anders
Patiënten die in aanmerking komen voor een operatie worden meestal voorafgaand aan 
de operatie bestraald. Dit kan ook in combinatie zijn met medicijnen (chemotherapie). 
Soms is bestraling ook de enige behandeling.  

De bestraling vindt vier tot vijf keer per week, van maandag t/m vrijdag, plaats. In het 
weekend hoeft u niet te komen en kunt u herstellen van de behandeling. Afhankelijk 
van het geplande aantal bestralingen varieert de gehele bestralingsbehandeling van  
1 tot 5 weken.

Uitgebreide en speciaal op uw situatie toegespitste informatie over het 
bestralingsgebied, aantal bestralingen, bijwerkingen en andere praktische zaken  
krijgt u tijdens uw eerste bezoek aan uw radiotherapeut-oncoloog.

1 Inleiding

Receptie behandellocatie Arnhem
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Uw behandelaar
Tijdens uw behandeling wordt u begeleid door een radiotherapeut-oncoloog. Dit is een 
medisch specialist die gespecialiseerd is in het behandelen van kanker met behulp van 
straling. Het kan ook zijn dat u een afspraak heeft met een physician assistant. Een 
physician assistant is geen arts, maar is opgeleid om bepaalde taken van de arts over te 
nemen. Dit gebeurt altijd onder supervisie van de radiotherapeut-oncoloog.

Gesprek over uw behandeling
Bij uw eerste bezoek aan ons instituut heeft u een gesprek met uw behandelend 
radiotherapeut-oncoloog. Aan de hand van de beschikbare gegevens en eventueel een 
lichamelijk onderzoek stelt de radiotherapeut-oncoloog een behandelplan op en legt  
u uit welke voorbereidingen verricht moeten worden. Hoe vaak, waar en waarom we 
gaan bestralen. Daarnaast vertelt de radiotherapeut-oncoloog u welke bijwerkingen  
u mogelijk kunt verwachten. 

De radiotherapeut-oncoloog ziet u regelmatig tijdens de bestralingsbehandeling terug 
om vragen te beantwoorden en eventuele bijwerkingen te bespreken/behandelen. 
Eventuele controles na de behandeling worden ook door de radiotherapeut-oncoloog 
verricht. 

2 De voorbereidingen

In gesprek met de radiotherapeut-oncoloog
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Wetenschappelijk onderzoek
Aangezien Radiotherapiegroep regelmatig aan wetenschappelijke onderzoek meewerkt, 
kan het zijn dat wij u vragen mee te doen aan een onderzoek. Wij leggen u uit wat het 
onderzoek inhoudt en de radiotherapeut-oncoloog geeft u informatie op papier mee.  
Pas nadat u dit heeft gelezen en tijd heeft gehad om hier eventueel met familie en 
vrienden over te praten, besluit u om wel of niet mee te doen.

Voorbereiding van uw behandeling
Voordat de bestraling begint, zijn enkele voorbereidingen noodzakelijk. Deze 
voorbereidingen zijn niet voor iedere patiënt hetzelfde en worden uitgevoerd door 
MBB’ers (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen). Hieronder volgt een 
overzicht van de voorbereidingen.

CT-scan
Ter voorbereiding op de bestraling maken wij een CT-scan. Dit is een röntgenonderzoek 
dat een goed beeld geeft van de plaats van de tumor en de omliggende organen. Deze 
beelden zijn nodig om een goed bestralingsplan te kunnen maken en hebben geen 
diagnostische waarde. U krijgt dus geen uitslag van deze scan. De CT-afspraak duurt 
ongeveer een half uur en vindt plaats op onze behandellocatie in Arnhem. 

 De CT-scanner
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Hulpmiddelen
Voor het maken van de CT-scan leggen wij u op uw rug of op uw buik op de 
onderzoekstafel. Dit wordt bepaald door uw radiotherapeut-oncoloog. 

Wanneer u op uw buik ligt, ligt u op een speciale plank (bellyboard). Het bellyboard 
zorgt er voor dat uw darmen omhoog worden gedrukt zodat u minder kans heeft op 
bijwerkingen. De plank wordt voor u op maat ingesteld en is een hulpmiddel om ervoor 
te zorgen dat u bij iedere bestraling op precies dezelfde manier op de bestralingstafel 
ligt. In samenspraak met u proberen de MBB’ers een voor u zo ontspannen mogelijke 
houding te vinden.

Onder uw benen komt een speciale steun en met uw hoofd ligt u op een kussen en kijkt 
u opzij. Uw armen komen boven uw hoofd te liggen, zodat ze niet mee worden bestraald. 

Als uw radiotherapeut-oncoloog bepaalt dat u op uw rug komt te liggen dan krijgt u een 
kussen onder uw hoofd en uw benen en liggen uw handen op uw borst. 

Om de anus goed zichtbaar in beeld te krijgen wordt soms, op aanvraag van de 
radiotherapeut-oncoloog, een loodje op de anus gelegd. Dit wordt alleen tijdens de 
voorbereidingsscan gedaan.

Markeringen 
Bij de CT-scan plaatsen wij markeringen in de vorm van tatoeagepuntjes op uw huid. 
Deze puntjes brengen wij aan beide zijkanten van uw bekken en aan de voor- of 
achterkant van uw onderbuik of –rug. Met behulp van deze markeringen controleren wij 
iedere keer uw ligging tijdens de bestralingsbehandeling. De puntjes zijn klein (ongeveer 
een millimeter) maar blijven wel altijd zichtbaar. Het is mogelijk deze na een half jaar te 
verwijderen met behulp van lasertechniek (zie hoofdstuk Ondersteunende zorg).

Contrastvloeistof
Om er voor te zorgen dat bloedvaten, lymfeklieren en organen beter zichtbaar zijn op 
de CT-scan kan het zijn dat wij u contrastvloeistof via een infuus toedienen. Dit infuus 
plaatsen wij voorafgaand aan de CT-scan in uw arm. Mogelijk zorgt de vloeistof er voor 
dat u een warm gevoel krijgt.

Bent u allergisch voor jodium, vertel het ons. U mag dan géén contrastmiddel krijgen.
Contrastvloeistof kan soms ook nadelige gevolgen hebben voor uw nierfunctie. 
Daarom wordt, als dat niet kort daarvoor in uw verwijzend ziekenhuis al gedaan is, 
voorafgaand aan de CT-scan bloed afgenomen. Sommige medicijnen (NSAID’s, diuretica, 
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aminoglycoside) kunnen beter niet gecombineerd worden met contrastvloeistof. Mocht u 
deze gebruiken, dan beoordeelt de arts of u hiermee moet stoppen.

Heeft u hierover vragen, heeft u eerder een allergische reactie door contrastmiddel 
gehad of weet u dat u een verhoogd risico loopt, geeft u dat dan vóór de CT-scan aan bij 
uw radiotherapeut-oncoloog of de MBB’er. 

Het is belangrijk dat u na de CT-scan gedurende de rest van de dag veel drinkt om 
ervoor te zorgen dat het contrastmiddel het lichaam weer snel verlaat. 

Blaasvulling
In het eerste gesprek met uw radiotherapeut-oncoloog legt hij/zij u uit waarom 
een gevulde blaas gewenst is bij de CT en/of MRI-scan en bij iedere bestraling. Wij 
verzoeken u deze blaasinstructie op te volgen.

Waarom is een gevulde blaas nodig?
•  Een gevulde blaas drukt de darmen omhoog en daardoor uit het bestralingsveld. 

Hierdoor heeft u minder kans op bijwerkingen.
•  Een gevulde blaas zorgt er voor dat de positie van het doelgebied op de CT-scan en bij 

iedere bestraling zoveel mogelijk gelijk is.

U dient daarvoor ongeveer 1 tot 1,5 uur voor de scans of de bestralingsafspraken uit te 
plassen. Drink daarna twee glazen water (400 ml). Het is belangrijk dat u voor uw gevoel 
een goed gevulde blaas heeft, waarbij u toch nog ontspannen kunt liggen. Wij vragen u 
vervolgens niet meer te plassen tot na de scan of bestraling.

Ca 1,5 uur van
te voren uitplassen

Drink 2 glazen
(400 ml)

CT/MRI en 
bestralingsbehandeling

U mag weer
plassen
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Bestralingsplan
Met de gegevens van de CT-scan en de gegevens van de eerder uitgevoerde 
onderzoeken en op basis van aanwijzingen van de radiotherapeut-oncoloog maken 
wij een bestralingsplan voor u. Bij het maken van het bestralingsplan beoordelen 
wij zorgvuldig vanuit welke posities wij u gaan bestralen en hoe lang de bestraling 
per richting gaat duren. De uitdaging hierbij is het tumorgebied zo goed mogelijk te 
bestralen en tegelijkertijd het omliggende weefsel zo veel mogelijk te sparen.  
Binnen 2 weken roepen wij u op voor de eerste bestraling. Deze tijd hebben we nodig 
i.v.m. de complexiteit van de berekeningen en de benodigde controles hiervan.

Voorbeeld van een bestralingsplan. 
De lijnen geven de bestralingsdosis weer.
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Op onze behandellocatie in Arnhem hebben wij vier bestralingstoestellen. De toestellen 
hebben elk hun eigen naam: Roos, Rana, Lijster en Hert. Behandellocatie Ede heeft 
twee bestralingstoestellen: Juniper en Erica. 

De bestraling wordt uitgevoerd door minimaal twee Medisch Beeldvormings- 
en Bestralingsdeskundigen (MBB’ers). Zij zijn speciaal opgeleid om de 
bestralingstechnieken toe te passen. De MBB’ers begeleiden u dagelijks tijdens de 
hele behandeling. U kunt hen altijd al uw vragen stellen. Als het nodig is, geven zij uw 
vragen door aan de radiotherapeut-oncoloog. U kunt uw vragen natuurlijk ook stellen 
tijdens de controleafspraken met uw radiotherapeut-oncoloog. Deze vindt u terug op uw 
afsprakenlijst.

Voor de eerste bestraling meldt u zich bij de balie van de polikliniek.

Voorlichtingsgesprek
Op de dag van de eerste bestraling vindt er voorafgaand aan de eerste bestraling een 
voorlichtingsgesprek plaats met een MBB’er. Deze medewerker, gespecialiseerd 
in het geven van voorlichting, geeft u nadere uitleg over de praktische uitvoering 
van de bestraling en wat u kunt verwachten in de bestralingsruimte. Na het 
voorlichtingsgesprek begeleidt de MBB’er u naar het bestralingstoestel. 

3 De bestraling

Polikliniek behandellocatie Arnhem
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Afsprakenlijst
Na uw eerste bestraling krijgt u een afsprakenlijst mee. Op deze lijst staan zowel uw 
afspraken voor de bestralingen als de afspraken met uw radiotherapeut-oncoloog.  
Ook vindt u hierop de namen van de bestralingstoestellen terug. Bij de volgende 
bestraling hoeft u zich niet meer te melden bij de balie van de polikliniek. U kunt  
dan direct plaatsnemen in de wachtruimte van het bestralingstoestel. 

-> Heeft u een afspraak met uw radiotherapeut-oncoloog of een andere specialist 
binnen Radiotherapiegroep, dan verzoeken wij u zich wél bij de balie van de polikliniek 
te melden.

Identificatie
In het kader van kwaliteit en veiligheid zullen wij vóór iedere bestraling een vorm van 
identificatie aan u vragen. Hiermee zorgen wij dat de juiste bestralingsgegevens voor  
uw behandeling worden gebruikt.
 
De bestraling
De MBB’ers leggen u voor de bestraling met behulp van de markeringen en eventuele 
hulpmiddelen weer in dezelfde houding als op de CT-scan. Als u op de bestralingstafel 
ligt, is het van belang dat u zich zo goed mogelijk probeert te ontspannen. 

Tijdens de gehele behandelperiode maken wij regelmatig controlefoto’s op het 
bestralingstoestel. Deze scans gebruiken wij om de juiste ligging te bepalen. Indien 
nodig corrigeren we door de tafel te verschuiven zodat de bestraling precies op de juiste 
plek terecht komt. De beelden zeggen niets over de uitwerking van de bestraling op de 
tumor.

Als u in de juiste positie ligt, verlaten de MBB’ers de bestralingsruimte en houden u 
via een beeldscherm in de gaten. Zij kunnen u tevens via een intercom horen. Tijdens 
de bestraling mag niemand bij u in de ruimte zijn in verband met de straling. De 
MBB’ers gaan het voor u gemaakte stralingsplan uitvoeren. Het is van belang dat u 
stil blijft liggen tijdens de bestraling. Pas als de MBB’ers aangeven dat de bestraling is 
afgelopen, hoeft u niet meer stil te liggen. Mocht er tijdens de bestraling toch iets met u 
aan de hand zijn, omdat u bijvoorbeeld moet hoesten, dan onderbreken wij de bestraling 
onmiddellijk. De MBB’er is dan binnen enkele seconden bij u. Als u bang bent of zich 
niet prettig voelt tijdens de bestraling, bespreek dit dan met één van onze medewerkers. 
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Blaasvulling
Als u de instructie heeft gekregen voor een gevulde blaas, zoals bij de CT/MRI-scan,  
dan geldt voor iedere bestraling dezelfde instructie (zie pagina 7). 

Hoe voelt een bestraling?
Van de bestraling zelf voelt of ziet u niets. U hoort alleen het geluid van het 
bestralingstoestel.

Hoe lang duurt de bestralingsbehandeling?
De hoeveelheid straling en de precieze duur van iedere bestralingsbundel zijn bepaald 
in uw bestralingsplan en verschillen per patiënt. De bestraling wordt vanuit meerdere 
richtingen gegeven en per bundel varieert de bestralingsduur van enkele seconden  
tot 1 minuut. Als de bestralingsdosis is gegeven, slaat het toestel automatisch af.  
De straling is dan meteen uit de ruimte verdwenen. Eén bestralingssessie, inclusief  
uit- en aankleden, duurt in totaal 10 tot 20 minuten.

Iemand laten meekijken tijdens de bestralingsbehandeling
Wij bieden iedereen die bestraald wordt de gelegenheid iemand uit hun nabije omgeving 
een keer mee te laten kijken in de bedienings-/bestralingsruimte. Zodra de bestraling 
begint, verzoeken wij uw naaste weer in de wachtkamer plaats te nemen. Wanneer u 
hier gebruik van wilt maken kunt u, aan de MBB’ers die u die dag helpen, vragen of 
het mogelijk is. Bij de eerste bestraling geven wij er de voorkeur aan dat er niet wordt 
meegekeken.

Bestralingstoestel Bedieningsruimte
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Tijdens en na de bestralingsperiode kunnen bijwerkingen optreden. Sommige mensen 
hebben hier veel last van, anderen merken weinig van de bestraling. Wij kunnen vooraf 
niet altijd aangeven in hoeverre u last zult gaan krijgen van bijwerkingen. Bestraling 
is immers een plaatselijke behandeling. De reacties van het lichaam op de bestraling 
hangen sterk samen met het bestraalde gebied. De mate van de bijwerkingen zegt niets 
over de werking van de bestraling op de tumor.

In het eerste gesprek bespreekt de radiotherapeut-oncoloog met u welke bijwerkingen u 
mogelijk kunt verwachten. Ook tijdens het voorlichtingsgesprek met de MBB’er komen 
we hierop terug en adviseren wij u hoe u met de bijwerkingen om kunt gaan en hoe u ze 
mogelijk kunt voorkomen.

Bijwerkingen bespreken 
U kunt uw klachten en/of bijwerkingen bespreken met de MBB’ers of tijdens de 
controleafspraken met uw radiotherapeut-oncoloog. Deze afspraken vindt u terug op uw 
afsprakenlijst. Uw radiotherapeut-oncoloog houdt tijdens deze controles in de gaten hoe 
u de behandeling verdraagt en behandelt zo nodig de bijwerkingen. 

Specifieke bijwerkingen bij bestraling van de darmen
Het kan zijn dat er tijdens of kort na de behandeling bijwerkingen optreden.
Denkt u hierbij aan:

•  krampen in de buik
•  zachtere ontlasting tot diarree
•  vaker en sterkere aandrang tot ontlasting
•  vaker aandrang tot plassen
•  roodheid, jeuk en/of branderigheid van de huid
•  huid kan stuk gaan rondom anus
•  vrouwen die nog menstrueren, kunnen door de bestralingen vervroegd  

in de overgang raken
•  kortdurend pijn in de bilregio doortrekkend naar het been; dit komt zelden voor.

Seksualiteit
Wanneer u als man op uw onderbuik wordt bestraald, kunnen bloedvaten beschadigen 
waardoor u in meer of mindere mate erectieproblemen krijgt. Wanneer u als vrouw op 
uw onderbuik wordt bestraald, kunnen er klachten ontstaan als vaginale droogheid en 
pijn bij seksuele gemeenschap. Zowel bij mannen als vrouwen komt het voor dat de zin 
in seks vermindert.

4 Bijwerkingen
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Algemene reacties op de bestraling
De algemene reacties die bij veel mensen voorkomen zijn:
•  vermoeidheid
•  meer behoefte aan slaap
•  verminderde eetlust

De vermoeidheid die u kunt ervaren, komt niet alleen door de bestralingen. Ook de 
emotionele stress die de ziekte en de behandeling met zich meebrengt, is vermoeiend. 
Daarnaast heeft u misschien nog andere behandelingen ondergaan. Ook het regelmatig 
reizen naar onze locatie kan voor u een extra belasting zijn.

Meer rust nemen en de dagelijkse bezigheden in een lager tempo uitvoeren, kunnen  
u helpen om u minder vermoeid te voelen. 

Aan het einde van de behandeling en kort daarna zijn de bijwerkingen van de bestraling 
het sterkst. De bijwerkingen nemen meestal af na 2 tot 3 weken. Vermoeidheidsklachten 
zijn zeer verschillend per persoon en kunnen soms langer aanhouden. 
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Huidverzorging
Door de bestraling kan de huid in het bestralingsgebied geïrriteerd raken. Dit is  
een normale reactie die kan optreden tijdens, maar ook in de eerste weken na  
de bestraling.
De huidreactie begint met roodheid en kan warm en branderig aanvoelen. Soms geeft 
dit pijn of jeuk. Vervolgens kan de huid droog worden en gaan vervellen. Een enkele 
keer ontstaat een oppervlakkige natte ontvelling. Ook normaal is een wat donkere 
verkleuring van de huid en een huid die wat vast aanvoelt. 

Wat kunt u zelf doen?
Huidreacties door de bestraling zijn niet te voorkomen. U mag tijdens de bestraling uw 
huid blijven verzorgen met de zeep, deodorant en crème die u gewend bent. Zo lang uw 
eigen producten prettig aanvoelen op de bestraalde huid kunt u deze blijven gebruiken.
Huidreacties herstellen spontaan in 2 tot 5 weken na de bestraling. 

Om extra irritatie en last van de huid in het bestraalde gebied te voorkomen, geven we  
u onderstaande adviezen:
 
•  kort en niet te warm douchen of baden
•  voorzichtig wassen, niet scrubben
•  zeepresten goed afspoelen
•  deppend drogen en de huidplooien goed drogen
•  elektrisch scheren 
•  stugge, knellende en schurende kleding vermijden
•  crèmes of verbandmaterialen waarin metalen zitten niet gebruiken, dus geen zinkzalf 

of Sudocrème
•  geen pleisters plakken op de bestraalde huid
•  niet krabben of wrijven bij jeuk
•  niet zonnebaden of op de zonnebank 
•  niet zwemmen of naar de sauna (of bespreek dit met uw radiotherapeut-oncoloog) 

NB. Als u een medicinale crème gebruikt, dit graag melden bij uw radiotherapeut-
oncoloog.

5 Adviezen   
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Bij wie kunt u terecht voor vragen?
Vragen over de huidverzorging kunt u stellen aan de MBB’ers. Zij geven u advies of 
maken zo nodig een afspraak voor u bij de doktersassistent, verpleegkundig consulent 
of radiotherapeut-oncoloog.
Na de behandeling kunt u bij vragen over huidverzorging gebruik maken van het 
telefonisch spreekuur van de verpleegkundig consulent (zie behandelwijzer  
“Algemene Informatie”).

Algemene adviezen tijdens de bestraling
De bestraling kan veel invloed hebben op uw lichaam en geest. Het is daarom van 
belang dat u een gezonde leefwijze volgt om uw weerstand op te bouwen en te 
behouden. Voldoende en verantwoord eten, drinken en bewegen is aan te bevelen.  
Start geen nieuw dieet zonder te overleggen met uw radiotherapeut-oncoloog. 

Roken en alcohol
Roken heeft een nadelig effect op het resultaat van radiotherapeutische behandelingen. 
Tevens hebben rokers meer kans op bijwerkingen dan niet-rokers. Door te stoppen met 
roken kan de bestraling effectiever zijn en het herstel na de behandeling voorspoediger 
verlopen. 

Overmatig alcoholgebruik kan leiden tot een verminderde conditie en weerstand. Dit kan 
de bijwerkingen van de bestraling verergeren. Wij raden het gebruik van (sterke) drank 
tijdens de bestralingsbehandeling dan ook af.
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De verpleegkundig consulent
Uw ziekte en de behandeling zijn ingrijpende gebeurtenissen die veel emoties bij 
u kunnen losmaken. Ook kunnen er lichamelijke veranderingen, beperkingen en 
ongemakken optreden. Allerlei zaken die voorheen voor u vanzelfsprekend waren 
zijn dat niet meer. Zaken die u voorheen zelf regelde lukken soms niet meer en thuis 
kan extra hulp en ondersteuning gewenst zijn. Vragen, zorgen en ervaringen kunnen 
u en uw naasten bespreken met de verpleegkundig consulent. Zij zal u tijdens de 
bestralingsperiode zo goed mogelijk steunen en begeleiden.

De radiotherapeut-oncoloog, MBB’er of de doktersassistent kan u doorverwijzen naar 
de verpleegkundig consulent. Ook kunt u op eigen initiatief een afspraak maken. Bij 
sommige patiënten zijn afspraken met de verpleegkundig consulent een vast onderdeel 
van de behandeling. Wanneer dit voor u van toepassing is, staan deze afspraken op uw 
afsprakenlijst.
De afspraken met de verpleegkundig consulent combineren we met een 
bestralingsafspraak, zodat u niet extra naar onze locatie hoeft te komen. Het gesprek 
duurt ongeveer een half uur. Vindt u het prettig om iemand mee te nemen naar het 
verpleegkundig spreekuur, dan is deze persoon van harte welkom.

Verwijderen tatoeagepuntjes
De tatoeagepuntjes die tijdens de CT-scan zijn gezet vormen een belangrijk onderdeel 
van het iedere dag opnieuw zo nauwkeurig mogelijk bestralen. Hoewel ze over het 
algemeen heel klein zijn, kunt u dit als storend ervaren. Met behulp van lasertechniek 
zijn deze puntjes te verwijderen. Dit mag echter niet eerder dan 6 maanden na de 
laatste bestraling. U kunt hiervoor een afspraak maken met de huidtherapeuten van 
MediSkinCare op de poliklinieken dermatologie van het Deventer Ziekenhuis en  
de Gelre Ziekenhuizen in Zutphen en Apeldoorn. 

De kosten voor het verwijderen van de tatoeagepuntjes zijn voor uw eigen rekening 
en worden in het algemeen niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Uw behandelend 
radiotherapeut-oncoloog of één van de polimedewerkers kan u een indicatie van de 
kosten geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Telefoonnummers 
Poli dermatologie DZ  0570 - 535010
Poli dermatologie Zutphen  0575 - 592826
Poli dermatologie Apeldoorn 055 - 5818155

6 Ondersteunende zorg
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Vragen voor, tijdens en na de bestraling
Voor vragen met betrekking tot uw behandeling voor of tijdens uw bestralingsperiode 
kunt u zich uiteraard wenden tot de MBB’ers of uw behandelend radiotherapeut-
oncoloog. Mocht u na de behandeling nog met vragen over de bestraling zitten of heeft 
u klachten die mogelijk met de bestraling te maken kunnen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met de polikliniek. U kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag van 09.00-
16.30 uur op telefoonnummer 088-779 02 60.

Met spoed hulp nodig in de avonduren of in het weekend
Indien u buiten kantooruren dringend hulp nodig heeft voor klachten, waarvan u denkt 
dat ze samen hangen met de bestralingen, dan kunt u ons telefonisch bereiken op 
088-779 00 00. U wordt dan doorverbonden naar de telefooncentrale van Ziekenhuis 
Rijnstate, waar u kunt vragen naar de dienstdoende radiotherapeut-oncoloog van 
Radiotherapiegroep.

Controle
Bij de laatste controle tijdens de bestralingsperiode bespreekt de radiotherapeut-
oncoloog met u het verdere controleschema. U ontvangt van ons een kaartje met daarop 
het moment waarop eventuele controle gewenst is en het verzoek om 2 maanden van te 
voren te bellen om een afspraak te maken.

7  Nazorg
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Wij hebben foldermateriaal van KWF Kankerbestrijding in onze wachtruimtes liggen. 
Hierin leest u meer over diverse kankersoorten, onderzoek en preventie. Als u wilt,  
mag u deze folders meenemen.

Via een patiëntenvereniging is het mogelijk om lotgenoten te bereiken. Het kan 
een goede steun zijn om in contact te komen met mensen die hetzelfde hebben 
meegemaakt. Het contact kan variëren van een eenmalig telefoongesprek, e-mail, 
persoonlijk contact of deelname aan een groepsgesprek. 

Meer informatie over darmkanker vindt u op onderstaande websites:

www.darmkankernederland.nl
Leven met darmkanker is de patiëntenorganisatie voor mensen met darmkanker, hun 
naasten en andere belangstellenden. Het is een onderdeel van SPKS (stichting voor 
patiënten met kanker aan het spijsverteringskanaal).

www.spks.nl
Stichting voor patiënten met kanker aan het spijsverteringskanaal (SPKS) is in 1995 
opgericht onder de naam Stichting DOORGANG. Het is een netwerkorganisatie voor 
patiënten, hun partners en voor hun naaste omgeving met een vorm van kanker aan het 
spijsverteringskanaal (darmkanker, maagkanker, slokdarmkanker, alvleesklierkanker). 
De stichting brengt lotgenoten met elkaar in contact en behartigt hun belangen. 
Daarnaast geeft SPKS voorlichting en bevordert wetenschappelijk onderzoek.

www.mlds.nl
De Maag Lever Darm Stichting is een onafhankelijke stichting die maag-, lever- en 
darmziekten wil voorkomen en bestrijden en daarbij de kwaliteit van leven van 
patiënten wil verbeteren. De rol die de stichting hierbij inneemt, is die van facilitator van 
wetenschappelijk onderzoek, voorlichter en kennisbron. Ze werken intensief samen met 
vrijwilligers, patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, onderzoekers, overheden en het 
bedrijfsleven.

www.kanker.nl
In Nederland zetten veel organisaties zich in voor mensen met kanker en hun naasten. 
Op Kanker.nl krijgen ze de ruimte om zich te presenteren. Een verzamelsite van 
patiëntenorganisaties, inloophuizen, (therapeutische) behandelcentra, informatiecentra 
en andere steunpunten. Voor iedere hulpvraag is er wel een organisatie die u van meer 
informatie kan voorzien of u verder kan helpen.

8  Aanvullende informatie
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Behandellocatie Arnhem/Ede

Radiotherapiegroep heeft behandellocaties in Arnhem, Deventer en Ede

Wagnerlaan 47, Arnhem
Willy Brandtlaan 10, Ede
Postbus 60160, 6800 JD Arnhem

T 088-779 02 60
F 088-779 02 05

patient@radiotherapiegroep.nl
www.radiotherapiegroep.nl


