Bestraling bij
gynaecologische
kanker

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
De gynaecoloog heeft met u besproken dat u bestraald gaat
worden. De bestraling gebeurt meestal in dependance van het
Erasmus Medisch Centrum bij het Albert Schweitzer ziekenhuis,
locatie Dordwijk. U kunt ook verwezen worden naar het Erasmus
Medisch Centrum in Rotterdam. De behandelend gynaecoloog heeft
dit met u besproken (zie ook verderop in de folder).
Er wordt voor u een afspraak gemaakt met de radiotherapeut op de
polikliniek Radiotherapie. Deze afspraak wordt later in de week aan
u doorgebeld door een medewerker van het Erasmus MC.
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak of pijn als u een onderzoek of behandeling krijgt. Toch
beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het
ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar
nog extra rekening mee houden.

Intakegesprek met de radiotherapeut
U neemt een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspapieren
mee naar uw afspraak. U meldt u zich bij de receptie van de
Radiotherapie. Na controle van uw persoonsgegevens wacht u in
de wachtkamer. De radiotherapeut heeft van uw arts uit het Albert
Schweitzer ziekenhuis een brief ontvangen, of u heeft de brief met
uw medische gegevens zelf meegekregen.
Op de polikliniek vindt vervolgens het intakegesprek plaats. De
radiotherapeut of de arts-assistent in opleiding tot radiotherapeut
neemt met u een vragenlijst door. Verder wordt een lichamelijk
onderzoek gedaan en krijgt u uitleg over de bestraling:
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De voorbereiding
De uitvoering
De werking en bijwerkingen

U krijgt tijdens dit eerste gesprek veel informatie. Daarom raden wij
u aan om iemand mee te nemen. U krijgt tijdens dit gesprek alle
gelegenheid om uw vragen te stellen.
Over deze behandeling zijn diverse folders beschikbaar. U krijgt die
niet standaard mee, maar u kunt er gerust om vragen. Dit eerste
bezoek duurt ongeveer één uur.

De behandeling
Voordat met de bestraling gestart kan worden, heeft u eerst nog een
afspraak voor het maken van een CT-scan en een afspraak om het
bestralingsveld af te tekenen.
Uitwendige bestralingen worden meestal vijf keer per week
gegeven. Een bestraling duurt gemiddeld 2 tot 3 minuten. De totale
behandeling varieert tussen de vijf en zeven weken.
Een andere manier van bestralen is inwendige bestraling of
brachytherapie. Dit kan ook in combinatie met uitwendige bestraling
gegeven worden. De inwendige bestraling vind plaats in het
Erasmus MC in Rotterdam.
Ook is het mogelijk dat er een gecombineerde behandeling gegeven
moet worden van zowel chemotherapie als bestraling. Over al deze
variaties en mogelijkheden wordt u uitgebreid geïnformeerd door de
radiotherapeut.
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Tot slot
Het kan zijn dat u behoefte heeft aan extra begeleiding. Neem dan
gerust contact op met de oncologieverpleegkundige(n) van het
Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. Telefonisch kan dat
iedere dinsdag tussen 08.00-16.00 uur via tel. (078) 652 33 01.
De verpleegkundige gynaecologie is ook per e-mail bereikbaar. Het
e-mailadres is: oncogyn@asz.nl.
We wijzen u erop dat e-mail verkeer niet beveiligd is. Heeft u
medisch-inhoudelijke vragen? E-mail die dan niet naar ons, maar
belt u met de oncologieverpleegkundige.
Taxivergoeding
Als u gebruik wilt maken van taxivervoer voor de bestralingen dan
kunt u via uw zorgverzekering een taxivergoeding aanvragen. Deze
taxi haalt vaak wel meerdere personen op.
Het aanvraagformulier voor de taxivergoeding krijgt u van de
gynaecologie verpleegkundige van het Albert Schweitzer ziekenhuis
of van de secretaresse van het Erasmus MC.
Eigen vervoer
Dependance Erasmus MC bij het Albert Schweitzer ziekenhuis,
locatie Dordwijk:
Karel Lotsyweg 30
3318 AL Dordrecht
Of als u naar Rotterdam gaat dan is het adres:
Erasmus MC
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

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