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Radiotherapie 

 

Inwendige bestraling van de baarmoederhals 
 
 

 Na overleg met u, is door uw radiotherapeut-oncoloog en gynaecoloog besloten u verder te 
behandelen met inwendige bestraling. Meestal volgt deze behandeling na uitwendige bestraling. 
 
De radiotherapeut-oncoloog heeft u uitleg gegeven over de behandeling met inwendige bestraling. 
In deze brochure staat deze uitleg beschreven, zodat u thuis alles nog eens rustig kunt nalezen. 

  

Inwendige bestraling (brachytherapie) 
  
 Bij inwendige bestraling wordt de tumor of een operatiegebied van dichtbij bestraald. Dit gebeurt 

met behulp van een radioactieve bron. Om inwendig te kunnen bestralen moet eerst een applicator 
(= drie, soms meerdere, holle staafjes, die in en naast de baarmoederhals komen te liggen) worden 
ingebracht. Vervolgens worden de buisjes aangesloten op het bestralingsapparaat. De radioactieve 
bron doorloopt daarna, volgens een berekening, een bepaald traject binnenin de applicator. 
 Na de inwendige bestraling blijft er géén straling achter in uw lichaam. U wordt dus niet 
radioactief. 

  

Waarom inwendige bestraling? 
  
 Inwendige bestraling heeft als voordeel dat in de tumor een hoge dosis straling kan worden 

gegeven, terwijl het omliggende gezonde weefsel weinig tot geen straling krijgt en dus gespaard 
blijft. 

  

Voorbereiding op de inwendige bestraling 
  
 U wordt de dag voorafgaand aan de inwendige bestraling op verpleegafdeling E4 genomen. U 

ontvangt thuis een brief met daarin de datum en het tijdstip waarop u wordt verwacht. Overige 
informatie kunt u vinden in de brochure ‘Uw verblijf in het ziekenhuis’.  
U heeft ook afspraken voor het MRI-onderzoek thuisgestuurd gekregen. Op het moment van dit 
MRI-onderzoek bent u al opgenomen op E4VA, daarom beheert E4VA deze afspraken voor u.  

  

Voorbereidingen thuis 
  
 Wat neemt u mee? 
  UMCG-pasje; 

 medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking; 

 eventuele dieetvoorschriften; 

 extra paar sokken; 

 schone kleding en toiletartikelen; 

 eventueel tijdschrift, (puzzel)boek. 
Er is WIFI beschikbaar in het ziekenhuis. 
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Uw opname 
  
 U wordt voor deze behandeling twee keer twee nachten opgenomen op verpleegafdeling E4. 

Tussen beide opnames zit ongeveer één week. U wordt één dag voor de inwendige bestraling 
opgenomen. Dit is noodzakelijk om u voor te bereiden op het inbrengen van de applicator. 
Deze voorbereiding houdt het volgende in: 

 Een verpleegkundige vertelt u wat er gaat gebeuren en beantwoordt eventuele vragen. 

 De anesthesioloog komt indien nodig nog langs om de verdoving (narcose) te bespreken, 
die u krijgt voor het inbrengen van de applicator. 

 Een verpleegkundige scheert uw schaamhaar, omdat de applicator met pleisters aan uw 
huid wordt vastgeplakt. 

 U krijgt een laxeermiddel, zodat uw darmen zo min mogelijk ontlasting bevatten tijdens de 
inwendige bestraling. 

 Op de dag van het inbrengen van de applicator moet u vanaf 24.00 uur nuchter blijven. Dit 
betekent dat u vanaf dat tijdstip niet meer mag eten, drinken en roken. 

  

Het inbrengen van de applicator 
  
 Een verpleegkundige van de verpleegafdeling brengt u in bed naar de operatiekamer. Hier brengt de 

anesthesioloog u onder narcose, zodat u niets voelt van het inbrengen van de applicator. Deze hele 
procedure duurt ongeveer een half uur. 
 
Tijdens een inwendige onderzoek bepaalt de radiotherapeut-oncoloog of u inwendig bestraald kunt 
worden. Als dit mogelijk is, brengt de radiotherapeut-oncoloog de applicator in. Om de applicator 
op zijn plaats te houden wordt uw vagina opgevuld met gaas. Vervolgens wordt de applicator met 
pleisters op uw huid vastgeplakt. Door de druk van het gaas in uw vagina, kunt u moeilijk plassen. 
Daarom wordt ook een blaaskatheter bij u ingebracht. Dit is een slangetje, dat urine via de normale 
weg afvoert. 
 
Heel soms is het technisch (nog) niet mogelijk om inwendig te bestralen. De inwendige bestraling 
wordt dan uitgesteld of afgelast. Meestal wordt u dan uitwendig verder bestraald. 

  

De MRI 
  
 Na het inbrengen van de applicator wordt u naar de uitslaapkamer (recovery) gebracht. Als u weer 

wakker bent op de recovery, wordt u naar de afdeling Radiologie gebracht voor het maken van een 
MRI-scan. 
 De MRI-beelden worden gebruikt voor de berekening van uw bestraling. Houdt u er in 
verband met het sterk magnetisch veld van de MRI rekening mee, dat er in geen geval metalen 
voorwerpen (haarknipjes, sieraden en dergelijke) de MRI-ruimte in mogen. Nadat de MRI-scan is 
gemaakt, wordt u teruggebracht naar uw verpleegafdeling (E4VA). 

  

Berekenen doelgebied en bestralingstijd 
  
 Voordat de bestraling kan beginnen, bepaalt de radiotherapeutisch laborant in overleg met de 

radiotherapeut-oncoloog welk traject de stralingsbron moet doorlopen en op welke plaats de bron 
zijn straling af moet geven in de applicator. 
 De radiotherapeut-oncoloog bepaalt hoeveel straling er in totaal gegeven moet worden. 
Aan de hand daarvan berekent de radiotherapeutisch laborant de precieze behandelingstijd. 
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De bestraling 
  
 U wordt bestraald in de bestralingskamer van de afdeling Radiotherapie. Hier vertelt de 

radiotherapeutisch laborant u hoe lang de bestralingstijd duurt en wanneer deze klaar zal zijn. 
Vervolgens wordt de applicator met drie slangetjes op het bestralingsapparaat aangesloten. Het 
bestralingsapparaat is een soort kluis, waarin de stralingsbron zit. Zolang de bron in deze kluis zit, is 
er geen straling in de kamer. 
 Als u verder geen vragen meer heeft, verlaat de radiotherapeutisch laborant de kamer. De 
bestraling kan nu gestart worden. 

  

Tijdens de inwendige bestraling 
  
 Van de bestraling zelf voelt u niets. U moet gedurende de inwendige bestraling in bed blijven liggen. 

Per opname krijgt u twee bestralingen. De eerste bestraling vindt plaats op de dag van het inbrengen 
van de applicator en de tweede de dag erna.  
Hoe lang elke bestraling (fractie) is, is afhankelijk van de berekening die de radiotherapeutisch 
laborant en de radiotherapeut-oncoloog hebben gemaakt.  
Na de bestraling gaat de stralingsbron terug naar de kluis. Er vindt dan geen bestraling meer plaats 
en de kamer is stralingsvrij. U wordt teruggebracht naar verpleegafdeling E4. 

  
  Verzorging en bezoek 
 In uw kamer op E4VA zijn een tv-toestel met afstandsbediening en een radio aanwezig. U kunt ook 

bezoek ontvangen. Overlegt u met de verpleging op welk moment uw bezoek het best kan komen.  
 
Door het lange liggen kunt u last van uw rug krijgen. U mag wel voorzichtig gaan verliggen, 
eventueel met hulp van een verpleegkundige. U kunt de verpleegkundige dan ook om een pijnstiller 
vragen.  
Voorafgaand aan de inwendige bestraling krijgt u van de verpleegkundige een injectie in de buikhuid 
met een bloedverdunner. Dit is om eventuele vorming van een bloedstolsel (trombose) te 
voorkomen. 

  
  Na afloop van de inwendige bestraling 
 Na de geplande bestralingen is de inwendige bestraling klaar. De radiotherapeut-oncoloog of arts-

assistent verwijdert het gaas en de applicator. Dit kan even pijnlijk zijn. Een verpleegkundige 
verwijdert de blaaskatheter. 

  

Ontslag 
  
 Na de inwendige bestraling blijft u nog enkele uren, eventueel tot de volgende dag, ter observatie in 

het ziekenhuis. Daarna kunt u op eigen gelegenheid naar huis gaan. Thuis mag u, afhankelijk van 
hoe u zich voelt, alles weer doen. U kunt ook weer eten en drinken, gelijk als voor uw opname. 
 Bij veel patiënten wordt de inwendige bestraling gecombineerd met chemotherapie. Als dit 
op u van toepassing is, hoort u op E4VA hoe uw behandeling verder verloopt. 

  

Bijwerkingen 
  
 De dagen na de inwendige bestraling kan het plassen pijnlijk zijn. Ook kan door de inwendige 

bestraling uw vagina geïrriteerd zijn, waardoor u last kunt hebben van jeuk en vloeien. Dit is normaal 
en neemt meestal binnen twee weken af. 

  

 
  



4 
 

Controle en follow-up van uw bestraling 
  
  Controle 
 Bij uw ontslag krijgt u de eerste afspraak mee voor controle bij de radiotherapeut-oncoloog. Deze 

afspraak vindt ongeveer vier weken na de laatste inwendige bestraling plaats. Tijdens deze controle 
legt de radiotherapeut-oncoloog uit hoe u tampons met vaseline kunt gebruiken. Dit voorkomt dat 
de wanden van de vagina aan elkaar kunnen gaan kleven. 
 In principe zijn voor de komende vijf jaar de controles afwisselend bij de radiotherapeut-
oncoloog en de gynaecoloog. 

  
  Tussentijds contact 
 Bij twijfel of ongerustheid kunt u tussen de controles door contact opnemen met uw behandelend 

radiotherapeut-oncoloog via de medewerkers patiëntenservice of de laboranten brachytherapie. 
  

Verwerking 
  
 Als u behoefte heeft om te praten over uw situatie kan uw behandelend radiotherapeut-oncoloog u 

informatie geven over begeleiding (bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, een geestelijk 
verzorger of een medisch psycholoog). 
Voor informatie over patiëntenverenigingen en lotgenotencontact kunt u in het UMCG terecht bij 
het Informatiecentrum Oncologie (Fonteinstraat 20A) en bereikbaar via telefoonnummer 
(050) 361 59 34. Het informatiecentrum heeft ook een website: 
informatiecentrumoncologie.umcg.nl 
 U kunt natuurlijk ook terecht bij KWF Kankerbestrijding via het gratis telefoonnummer 
0800 0226622 of via de website: kanker.nl 

  

Vragen 
  
 Als u nog vragen heeft over uw behandeling, kunt u op werkdagen tussen 8.15 – 12.00 uur en  

13.15 - 16.00 uur contact opnemen met: 
 

 Patiëntenservice afdeling Radiotherapie, via telefoonnummer (050) 361 93 65. Deze 
overlegt zonodig met uw behandelend radiotherapeut-oncoloog. 

 Laborant brachytherapie, via telefoonnummer (050) 361 11 85. 

 Verpleegafdeling E4VA, via telefoonnummer (050) 361 23 94 of (050) 361 23 95. 
 
Voor meer informatie over de afdeling Radiotherapie kunt u terecht op radiotherapie.umcg.nl 
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https://docportal.umcg.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=ee9930dd-a049-4d43-a954-f83a281ad615
https://docportal.umcg.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=e5358805-9b89-4b40-966e-80df20780d20

