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Radiotherapie 

 

Inwendige bestraling van de vagina 
 

Inleiding  
  
 Na overleg met u, is door uw radiotherapeut-oncoloog en gynaecoloog besloten u verder te 

behandelen door middel van inwendige bestraling. Soms wordt deze behandeling gecombineerd 
met uitwendige bestraling. Dit vindt plaats in het UMCG op de afdeling Radiotherapie. 
 
De radiotherapeut-oncoloog heeft u uitleg gegeven over de behandeling met inwendige bestraling.  
In deze brochure staat deze uitleg beschreven. U kunt zo thuis alles nog eens rustig 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 (= een plastic staaf met daarin 
een buisje) in de vagina gebracht worden. Vervolgens wordt het buisje 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 
  
 De inwendige bestraling zal bij u twee of drie keer poliklinisch plaatsvinden.  

 U ontvangt thuis een brief met daarin de data en de tijdstippen waarop u wordt verwacht 
voor deze bestralingsbehandeling. Voor de behandeling is een gevulde blaas gewenst. Gaat u 
daarom één uur voorafgaand aan elke bestralingsbehandeling niet meer naar het toilet. 

  

Voorbereidingen thuis 
  
 Wat neemt u mee? 
 • UMCG-pasje;  

• medicijnen, die u gebruikt, in de originele verpakking;  
• (eventueel) schoon ondergoed. 
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Het inbrengen van de applicator 
  
 Tijdens uw eerste bezoek aan de afdeling Radiotherapie brengt de radiotherapeut-oncoloog een 

applicator bij u in om de juiste lengte en dikte ervan te bepalen. Als u ook een uitwendige bestraling 
gaat krijgen, vindt dit tijdens een therapiecontrole plaats.  
 
Voor het inbrengen van de applicator ligt u op een tafel, eventueel met uw benen in steunen. 
Vervolgens brengt de radiotherapeut-oncoloog de applicator in. Het inbrengen is over het algemeen 
niet pijnlijk. U kunt wel een vervelend gevoel ervaren, vergelijkbaar met een inwendig 
gynaecologisch onderzoek.  
 
Het inbrengen van de applicator voor de inwendige bestraling gaat op dezelfde manier. Dit zal dan 
door de radiotherapeutisch laborant gedaan worden. 

  

Berekenen doelgebied en bestralingstijd 
  
 Voordat de inwendige 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 vervolgens 
hoeveel straling er in totaal gegeven moet worden. Aan de hand daarvan berekent de 
radiotherapeutisch laborant de precieze behandelingstijd. Deze is meestal niet langer dan 20 
minuten per inwendige bestraling. 

  

De bestralingsruimte 
  
 De bestralingsruimte is een behandelruimte op de afdeling Radiotherapie. Er is in deze kamer 

speciale afscherming in de muren aangebracht, zodat de omgeving niet aan straling kan worden 
blootgesteld.  
 Tijdens de bestraling houden de radiotherapeutisch laboranten u in de gaten met behulp 
van camera’s. De laboranten bevinden zich in een ruimte naast de ruimte waar u bestraald wordt. 

  

Het aansluiten op het bestralingsapparaat 
  
 De radiotherapeutisch laborant sluit de ingebrachte applicator aan op het bestralingstoestel. Dit 

toestel is een soort kluis, waarin de bron zit. Zolang de bron in de kluis zit, is er geen straling in de 
kamer.  

De laborant vertelt u hoe lang de bestraling precies gaat duren.  
 Als alle apparatuur is ingesteld en u geen vragen meer heeft, verlaat de radiotherapeutisch 
laborant de kamer. De bestraling kan nu gestart worden. 

  

Tijdens de inwendige bestraling 
  
 Van de inwendige bestraling zelf voelt u niets. Tijdens alle bestralingen ligt u op een behandeltafel.  

 U kunt altijd een bestraling onderbreken. Als u dat, om wat voor reden dan ook, wilt, kunt u 
dit met een handgebaar kenbaar maken. De radiotherapeutisch laborant legt u dit ook uit 
voorafgaand aan elke bestraling. Als de bestraling moet worden onderbroken, gaat de bron terug 
naar de kluis. 

  

Na afloop van de inwendige bestraling 
  
 Na de geplande behandelingstijd gaat de bron automatisch terug naar de kluis. De inwendige 

bestraling is dan klaar. De radiotherapeutisch laborant verwijdert bij u de applicator uit de vagina. 
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Vervolgens kunt u zich weer aankleden en mag u naar huis. Thuis mag u alles weer doen. 
  

Bijwerkingen 
  
 De dagen na de inwendige bestraling kan het plassen pijnlijk zijn en moet u misschien ook wat vaker 

plassen. Daarnaast kan door de bestraling uw vagina geïrriteerd zijn, waardoor u last kunt hebben 
van jeuk en soms nog wat kunt vloeien. Dit is normaal en gaat vaak binnen twee weken over.  
 Heel soms kan er door de bestraling een blaasontsteking ontstaan. In dat geval is het 
verstandig om naar uw huisarts te gaan, om een urinekweek te laten maken. Zo is te controleren of 
de blaasontsteking door de bestraling komt of een bacteriële oorzaak heeft. In het laatste geval heeft 
u een antibioticakuur nodig. Als de blaasontsteking door de bestraling is ontstaan, zullen de klachten 
binnen twee à drie weken afnemen. 

  

Controle en follow-up van uw bestraling 
  
  Controle 
 Ongeveer vier weken na de laatste inwendige bestraling heeft u een controleafspraak bij uw 

behandelend radiotherapeut-oncoloog. De brief met deze afspraak krijgt u thuis gestuurd. Tijdens 
de controleafspraak legt de radiotherapeut-oncoloog uit hoe u tampons met vaseline kunt 
gebruiken. Dit voorkomt dat de wanden van de vagina aan elkaar 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. 
  

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

informatie geven over begeleiding (bijvoorbeeld van 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) of bij Patiënteninformatie, via 
telefoonnummer (050) 361 3300. U kunt ook terecht bij KWF Kankerbestrijding via het gratis 
telefoonnummer 0800 0226622 of hun 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 

zo nodig met uw behandelend radiotherapeut-oncoloog.  
• Laborant brachytherapie, via telefoonnummer (050) 361 11 85.  

Voor meer informatie over de afdeling Radiotherapie of voor een virtuele rondleiding kunt u terecht 
op radiotherapie.umcg.nl 
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