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Radiotherapie 

 

Inwendige bestraling bij slokdarmkanker 
 
 

 Na verschillende onderzoeken is bij u slokdarmkanker vastgesteld. De arts die u behandelt, heeft 
met u besproken dat inwendige bestraling een goede behandeling is om uw slikklachten te 
verbeteren. U bent daarom doorverwezen naar de afdeling Radiotherapie (bestralingsafdeling). 
 
Om u zo goed mogelijk te informeren over deze bestralingsbehandeling, ontvangt u deze brochure. 
Hierin staat beschreven wat de radiotherapeutoncoloog u heeft uitgelegd over de inwendige 
bestraling van uw slokdarm. U kunt zo thuis alles nog eens rustig nalezen. Het is belangrijk dat u zich 
bij het lezen realiseert dat de precieze invulling van een behandeling altijd van persoon tot persoon 
kan verschillen. 

  
 

Inwendige bestraling (brachytherapie) 
  
 Bij inwendige bestraling, ook wel brachytherapie genoemd, wordt de tumor of een operatiegebied 

van dichtbij bestraald met een radioactieve bron. Hiervoor wordt tijdens een scopie een 
bestralingssonde (een dun, hol buisje) zo dicht mogelijk bij de tumor in uw slokdarm gebracht. De 
sonde wordt bij de inwendige bestraling aangesloten op het bestralingstoestel, waarbij de 
radioactieve bron volgens een berekening, een bepaald traject binnenin de sonde doorloopt. 
 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 er op de plaats van het gezwel veel straling gegeven kan 

worden. Het omliggende gezonde weefsel krijgt weinig straling en blijft dus gespaard. 
  

 

Voorbereiding op de inwendige bestraling 
  
 De inwendige bestraling vindt bij u één keer poliklinisch plaats. U ontvangt thuis een brief met 

daarin de datum en het tijdstip waarop u wordt verwacht voor deze bestralingsbehandeling. 
  

 

Voorbereidingen thuis 
  
  Op de dag van behandeling moet u nuchter zijn. Dat betekent dat u vanaf de vorige avond 

24.00 uur niet meer mag eten, drinken en roken. Vergeet u ook niet, als u sondevoeding 
krijgt, deze voor het slapen gaan stop te zetten. Op de dag van behandeling mag u alleen 
één kopje thee drinken. 

 Als u bloedverdunners gebruikt, bespreekt de radiotherapeutoncoloog op de polikliniek 
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met u of u deze tijdelijk moet stoppen en zo ja, voor hoeveel dagen. 
  

 

Wat neemt u mee 
  
 •                 UMCG-pasje; 

•                 medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking; 
•                 schone kleding bovenlichaam; 
•                 eventuele dieetvoorschriften; 
•                 eventueel tijdschrift, (puzzel) boek (ook is er WIFI beschikbaar in het ziekenhuis). 

  
 

Bepalen van de bestralingstijd 
  
 Voordat de bestraling kan beginnen, bepaalt de radiotherapeut oncoloog het traject dat de bron 

moet doorlopen en op welke plaats de bron zijn straling af moet geven in de bestralingssonde. De 
radiotherapeutoncoloog bepaalt ook hoeveel straling er in totaal gegeven moet worden. Aan de 
hand daarvan berekent de radiotherapeutisch laborant uw precieze bestralingstijd. De 
bestralingstijd varieert van 10 tot 25 minuten. 

  
 

Voorbereiding op de afdeling Radiotherapie 
  
 ’s Ochtends, op de dag van de inwendige bestraling, meldt u zich op de afdeling Radiotherapie. Een 

laborant brachytherapie vertelt u eerst wat er precies gaat gebeuren. Daarna komt een arts 
assistent van de afdeling Radiotherapie bij u langs voor een kort gesprek. Vervolgens brengt de 
medewerker Patiëntenservice een infuusnaald bij u in. 
 Na deze voorbereidingen kunt u weer plaatsnemen in de wachtkamer en nog even wachten 
tot de laborant brachytherapie u weer ophaalt en meeneemt naar een kleedruimte. Hier mag u uw 
bovenlichaam blootmaken. U kunt alleen een hemd aanhouden. Daarna mag u op een brancard gaan 
liggen. 

  
 

Het inbrengen van de bestralingssonde op het Endoscopiecentrum 
  
 De laborant brachytherapie brengt u vervolgens met een brancard naar het Endoscopiecentrum. 

Hier zijn in de behandelkamer een maag-darm-leverarts (MDL-arts) met een assistent en uw 
behandelend radiotherapeutoncoloog (met assistent) en laboranten aanwezig. Eén van hen legt u 
ook hier weer uit wat er gaat gebeuren. Als u eventuele vragen heeft, kunt u deze het best gelijk 
stellen. Na het inbrengen van de bestralingssonde is het voor u namelijk lastig om te praten. 
 
Vóór het inbrengen van de sonde krijgt u een drankje dat schuimvorming in de maag tegengaat. U 
krijgt ook een eetlepel lidocaïnegel om uw keel te verdoven. Als u een gebitsprothese draagt, wordt 
u gevraagd deze uit te doen. Hierna kunt u op uw linkerzij op de onderzoekstafel gaan liggen. U 
krijgt een bijtring in de mond en deze wordt met een bandje om uw nek bevestigd. Daarna krijgt u 
via het infuusnaaldje, dat eerder bij u is ingebracht, een middel toegediend waar u slaperig en 
ontspannen van wordt. 
 
Na deze voorbereiding brengt de maagdarmleververarts via een gastroscoop (= een buigzame 
slang met een lampje en camera aan het uiteinde) de bestralingssonde bij u in. Deze gang van zaken 
lijkt sterk op het kijkonderzoek in de slokdarm dat u eerder heeft gehad. Het enige verschil is, dat de 
bestralingssonde na het verwijderen van de gastroscoop blijft zitten. 
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Het te bestralen gebied wordt aangegeven door een vloeistof die met röntgenstralen zichtbaar kan 
worden gemaakt. Deze vloeistof wordt met een naald via de gastroscoop op de juiste plek in uw 
slokdarmwand gespoten. Met röntgenstralen wordt daarna meteen gecontroleerd of de 
bestralingssonde op de juiste plek ligt. Vervolgens wordt de bestralingssonde vastgemaakt aan de 
bijtring. De voorbereiding (de scopie en het inbrengen van de bestralingssonde) duurt ongeveer  
30  45 minuten. 
 
Na afloop wordt u van de onderzoekstafel op de brancard getild. Vervolgens brengen de 
radiotherapeutisch laboranten u op de brancard naar de bestralingsruimte van de afdeling 
Radiotherapie. 

  
 

De inwendige bestraling 
  
 Tijdens de inwendige bestraling kunt u gewoon op de brancard blijven liggen. De radiotherapeutisch 

laborant sluit nu de bij u ingebrachte bestralingssonde aan op het bestralingstoestel. Dit toestel is 
een soort kluis, waarin de radioactieve bron zit. Zolang de radioactieve bron in de kluis is, is er geen 
straling in de kamer. Als alle apparatuur ingesteld is en u geen vragen meer heeft, verlaat de 
radiotherapeutisch laborant de kamer. Daarna start de bestraling. U voelt hier niets van. 
 Tijdens de bestraling ligt u op uw linkerzij. De bestralingssonde in uw keel kan mogelijk 
irriteren. Hierdoor produceert u meer speeksel dan normaal. Van de radiotherapeutisch laborant 
heeft u een bakje en doekjes gekregen om eventueel speeksel tijdens de bestraling op te vangen of 
af te vegen. 
 
Tijdens de bestraling houden de radiotherapeutisch laboranten u met een camera in de gaten. U 
kunt altijd een bestraling onderbreken. Als u dat, om wat voor reden dan ook wilt, kunt u dit met 
een handgebaar kenbaar maken. Als de behandeling onderbroken moet worden, gaat de 
radioactieve bron terug naar de kluis. De tijd die de onderbreking kost, moet later wel worden 
ingehaald. De gehele behandeling duurt dan wat langer. 
 
Na de geplande bestralingstijd gaat de radioactieve bron automatisch terug naar de kluis. De 
inwendige bestraling is dan klaar. De radiotherapeutisch laborant verwijdert de bestralingssonde uit 
uw slokdarm. Daarna kunt u zich weer aankleden. 

  
 

Nazorg 
  
 Na de inwendige bestraling blijft u nog een korte tijd ter observatie op de afdeling Radiotherapie. 

Als alles goed gaat, mag u daarna weer naar huis. Uw slokdarm is tijdens de inwendige 
bestralingsbehandeling geïrriteerd geraakt. Als u meer klachten van uw slokdarm krijgt, kunt u beter 
scherpe kruiden, vruchtensap en sterk alcoholische en koolzuurhoudende dranken laten staan. 

  
 

Controle afspraken 
  
 Bij uw ontslag krijgt u een telefonische controleafspraak mee. Deze afspraak is ongeveer 6 weken na 

de inwendige bestralingsbehandeling. Als u voor die tijd nog vragen heeft of als er klachten 
optreden, bespreekt u die dan telefonisch met uw behandelend radiotherapeutoncoloog. 
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Vragen 
  
 Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft over uw behandeling, kunt u deze stellen op 

de ochtend van behandeling aan de arts-assistent die bij u komt voor een kort gesprek. Deze 
overlegt eventueel met uw behandelend radiotherapeutoncoloog. 
 
U kunt eventueel ook op werkdagen tussen 8.15  12.00 uur en tussen 13.15 16.00 uur contact 
opnemen met: 

 Patiëntenservice afdeling Radiotherapie, via telefoon- nummer (050) 361 93 65. Deze 
overlegt zonodig met uw behandelend radiotherapeutoncoloog. 

 Laborant Brachytherapie via (050) 361 11 85 of pieper 77692 ( via (050) 361 61 61). 
 
Voor meer informatie over de afdeling Radiotherapie kunt u terecht op radiotherapie.umcg.nl 
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