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 RADIOTHERAPIE
Andere namen: 

 • Bestraling

Wat is het: 
 • Een plaatselĳ ke behandeling van kanker door middel van straling. De straling vernietigt 

de kankercellen. 
 • Een onderdeel van de behandeling bĳ  allogene of autologe beenmergtransplantatie in de 

vorm van totale lichaamsbestraling.

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven: 
 • Straling is niet te zien, te ruiken of te voelen. Het werkt op sneldelende cellen. De 

bestraling vindt plaats in een speciale ruimte. Tĳ dens de bestraling is de patiënt alleen 
in die ruimte aanwezig. Via een intern TV-scherm is er wel communicatie mogelĳ k. 

Bĳ werkingen op korte termĳ n (binnen 24 uur):
 •  Vermoeidheid 

Bĳ werkingen op langere termĳ n:
 • Vermoeidheid (tot enkele weken na de bestraling)
 • Het deel van de huid dat in het bestralingsgebied ligt, kan een reactie vertonen 
  (roodheid na 2 tot 4 weken)
 • Pigmentatie (donkere verkleuring) van de huid op de plaats van de bestraling
 •  Afhankelĳ k van de plaats van bestraling klachten in het bestraalde gebied (zie de bro-

chure Radiotherapie van de afdeling Voorlichting van de Nederlandse Kankerbestrĳ ding)

Speciale instructies:
 •  Was de bestraalde huid niet met zeep en dep de huid voorzichtig droog
 • Poeder de bestraalde huid 2 tot 4 keer per dag met ongeparfumeerde talkpoeder, 
  bĳ  een open huid niet poederen
 • Vermĳ d schuren van kleding en bĳ  jeuk niet krabben
 • Tĳ dens de bestraling is de huid gevoeliger voor zonlicht. Vermĳ d zonnebaden en 
  gebruik een anti-zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.

Bĳ zonderheden:
 • Meer informatie over Radiotherapie kunt u vinden in de brochure Radiotherapie van 
  de afdeling Voorlichting van de Nederlandse Kankerbestrĳ ding.
 • Na de bestraling geeft de patiënt geen straling meer af.

De meest voorkomende bĳ werkingen en bĳ zonderheden van deze behandeling staan vermeld op deze 
kaart. Als u een volledige lĳ st van mogelĳ ke bĳ werkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het best 
contact opnemen met uw bestralingsarts (radiotherapeut) of verpleegkundige.


