Bronchus
✗ hoesten, pijn en last met slikken
✗ behandeling: pijnmedicatie en aangepaste voeding

HEBT U NOG VRAGEN?
Zijn bepaalde zaken niet helemaal duidelijk, vraag dan gerust meer
informatie aan de verpleegkundige, de arts of aan het onthaal van de
bestralingsafdeling.
Hebt u thuis een probleem, raadpleeg dan uw huisarts.
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Brachytherapie van
slokdarm- of
bronchustumoren
Informatie

voor

patiënten

WAT IS BRACHYTHERAPIE?
Brachytherapie is radiotherapie waarbij een stralingsbron in
het gezwel zelf wordt ingebracht of in contact wordt gebracht
met het gezwel. Het is dus een inwendige bestraling en
wordt daarom ook wel inwendige radiotherapie of implantatietherapie genoemd.
De stralingsbron wordt ingebracht via een een applicator of
bronhouder. Dat is een gesloten omhulsel onder de vorm
van een buis, een slangetje, een tube … waar de radioactieve
bron kan worden ingeschoven. De applicator wordt met
behulp van beelden uiterst precies geplaatst in of nabij het
gezwel of op de plaats waar het gezwel is weggenomen.
Brachytherapie is dus een uiterst precieze behandeling die
een hoge stralingsdosis geeft aan het gezwel en een zeer
kleine dosis aan de omliggende gezonde weefsels.

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?
Aanmelden
U meldt zich tegen het afgesproken uur aan bij het onthaal van de
bestralingsafdeling (beige pijl, verdieping 00).
U moet nuchter zijn.

Brachytherapie in de slokdarm of in de bronchus
Onder lokale verdoving krijgt u op de dienst endoscopie via de keel
een slangetje in de slokdarm of in de luchtpijp. Het slangetje wordt
geleid tot op de plaats waar het gezwel zich bevindt.

De juiste plaats van het slangetje wordt op de simulator gecontroleerd aan de hand van beelden. Het slangetje bevat op het moment
van de plaatsing nog geen radioactieve bron. Het slangetje blijft ter
plaatse tijdens het nemen van RX-foto’s of een CT-scan, tijdens de
dosisberekening en tijdens de behandeling.
De fysicus heeft de RX-foto’s of CT-beelden nodig om de precieze
positie van de stralingsbron te bepalen en de correcte tijd te berekenen die nodig is om de geplande dosis toe te dienen. Die berekening
kan enkele uren duren.
In tussentijd volgen we continu uw vitale parameters op. Als dat
nodig is, kunnen we extra medicijnen toedienen.
De behandeling gebeurt vaak in meerdere stukken. Meestal is dat twee
keer per week, waarbij de hele procedure herhaald moet worden.

Hoe geraakt de radioactieve bron in de applicator?
De bestraling vindt plaats in een aparte
ruimte. Daar bevindt zich het toestel
voor de HDR- bestraling. HDR staat
voor high dose rate: er wordt gedurende korte tijd een hoge bestralingsdosis
toegepast.
U wordt met uw bed in deze ruimte
binnengereden. Het slangetje wordt
aangesloten aan een kabeltje dat verbonden is met het bestralingstoestel. De radioactieve bron wordt
via dit kabeltje tot binnen in de slokdarm of bronchus gestuurd. Dit
gaat snel en pijnloos. Van deze bestraling voelt en hoort u niets, ze
duurt gemiddeld een tiental minuten.

Hoe lang blijft de radioactieve bron in het lichaam?
Het stralingsmateriaal moet gedurende een nauwkeurig berekende tijd
in de applicator blijven. De precieze tijd is afhankelijk van de stralingsdosis die nodig is.
Na afloop van de behandeling wordt het radioactieve materiaal handmatig of automatisch teruggetrokken. Daarna verwijderen we de applicator
weer. Als u zich hierna goed voelt, kunt u meestal snel weer naar huis.

Nevenwerkingen en nabehandeling
Slokdarm
✗ tijdelijk moeilijk slikken, ontsteking, moeilijk eten
✗ behandeling: pijnmedicatie en aangepaste voeding

