
 

  

Radiotherapie  
bij borstkanker 
 
  

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.
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Inleiding 
 
Als u een borstsparende operatie heeft gehad, krijgt u daarna een 

aantal weken bestraling. Soms gebeurt dit ook na een 

borstamputatie. Een ander woord voor bestraling is radiotherapie. 

De bestraling krijgt u in het Erasmus MC. De chirurg of 

verpleegkundig specialist verwijst u naar de radiotherapeut. De 

radiotherapeut geeft u informatie over de behandeling en het aantal 

bestralingen.  

 

 

Radiotherapie  
 

Het doel van bestralingen is het plaatselijk doden van kwaadaardige 

cellen op een bepaalde plek. Het gezonde weefsel blijft zoveel 

mogelijk gespaard. We gebruiken straling met een hoge energie. 

Deze straling beschadigt het erfelijke materiaal van een cel. 

Hierdoor kan de cel zich niet meer delen en gaat hij uiteindelijk 

dood. Kwaadaardige cellen zijn gevoeliger voor straling dan cellen 

van het gezonde weefsel.  

 

Meestal beginnen de bestralingen binnen vijf tot zes weken na de 

operatie. Als u eerst chemotherapie krijgt, beginnen de bestralingen 

ongeveer drie weken na de laatste chemokuur. U krijgt elke werkdag 

bestraling voor een periode van drie tot vijf weken. U krijgt per week 

een schema met de dagen waarop u wordt bestraald.  

 

Radiotherapie Erasmus MC heeft twee locaties:  

Erasmus MC Rotterdam  

Zimmermanweg 15 

3015 CP Rotterdam 

tel. (010) 704 15 38 

Open van 07.30-17.30 uur 
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Locatie Dordrecht   

Karel Lotsyweg 30  

3318 AL Dordrecht 

tel. (010) 703 19 60 

Open van 07.30-17.30 uur 

 

Op beide locaties werken ervaren radiotherapeuten en radiothera-

peutisch laboranten. Zij zijn allemaal in dienst van het Erasmus MC. 

Als u patiënt bent in het Albert Schweitzer ziekenhuis, dan krijgt u 

zoveel mogelijk de bestraling in Dordrecht. Soms kan het zijn dat u 

naar Rotterdam moet. Ook kan het voorkomen dat patiënten uit de 

regio Rotterdam in Dordrecht bestraald worden.  

 

 

Parkeren locatie Dordrecht 
 

Voor uw afspraken met bestraling kunt u gratis parkeren aan de 

achterkant van het gebouw. U ontvangt hiervoor elke week een 

parkeervergunning. Deze zet u achter de voorruit. Het aantal 

parkeerplaatsen is beperkt.  

Als iemand u na de bestraling weer ophaalt, kunt u de 

parkeervergunning aan de balie van het EMC afgeven. Degene die 

u komt halen, kan de parkeervergunning dan bij de balie halen.  

 

Let op! De vergunning is geen garantie op een parkeerplaats. Als u 

in een vak parkeert dat niet is gereserveerd voor het Erasmus MC, 

riskeert u een bekeuring. U mag niet parkeren op de parkeerplaats 

van de ambulance.  

 

Aanvullende informatie over de bestralingen kunt u lezen op 

www.erasmusmc.nl/radiotherapie 

 

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/  

http://www.erasmusmc.nl/radiotherapie
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