
Gynaecologische 
behandeling

met iridium onder 
narcose

Patiënteninfo



Mevrouw, Mijnheer,

Via  bestral ing kunnen we tumoren behandelen.  Deze 
behandeling noemen we radiotherapie.

Door de radiotherapie worden zowel kwaadaardige als 
gezonde cellen bestraald.  Kwaadaardige cellen worden 
beschadigd en gaan dood bij de eerstvolgende celdeling.  
Gezonde cellen worden ook beschadigd, maar ze herstellen 
zich.

We kunnen radiotherapie op twee manieren toepassen: via 
uitwendige en/of via inwendige bestraling.  Voor de inwendige 
bestraling met iridium is een opname in het ziekenhuis 
noodzakelijk.

Deze brochure werd samengesteld door medewerkers van 
het Iridium Kankernetwerk van Sint-Augustinus (Wilrijk) en is 
een leidraad vóór, tijdens en na de behandeling.

U kan voor bijkomende informatie steeds terecht bij het hele 
oncologische team.  We wensen u een aangenaam verblijf 
in Sint-Augustinus.



1. Algemene informatie

Kamer

U wordt opgenomen op een eenpersoonskamer die voorzien is 
van alle comfort (telefoon, tv, radio en koelkast).  De opname 
op een kamer alleen gebeurt om medische redenen.  U hoeft 
dus geen supplement te betalen.

De kamer is aangepast aan de specifieke behandeling met 
iridium. Ze heeft bijvoorbeeld een speciale deur en er staan 
merktekens op de vloer. Deze aanpassingen vermijden dat 
andere patiënten en verpleegkundigen nodeloos aan bestraling 
worden blootgesteld.

In de k amer staat het toestel  waarin het i r idium zich 
bevindt. Er zijn tevens verschillende waarschuwingslampjes 
aangebracht.

Bezoek

Regelmatig onderbreken we de bestraling. Bezoek is dan 
mogelijk tijdens deze onderbrekingen.  Deze periodes zijn 
afhankelijk van de berekeningen die we maken op de dag van 
de behandeling.

Elke bezoeker meldt zich altijd aan bij de verpleegkundige van de 
verpleegafdeling om het bezoekuur concreet af te spreken.



2. Drie tot vier weken 
voor de opname
1. De dag van de laatste uitwendige bestraling wordt u bij de 

dokter verwacht.

2. Enkele weken na het stoppen van de uitwendige bestraling 
plannen we de opname voor de iridiumbehandeling.  De 
verpleegkundige van de dienst of de arts deelt u de datum 
mee.

3. U krijgt ook een vooropnameformulier. Dit vult u in en 
bezorgt u aan de opnamedienst vóór het einde van de 
uitwendige bestraling.

4. Een lichte, korte en algemene narcose is noodzakelijk voor 
het inbrengen van de sonde. In bepaalde gevallen zijn er 
voor deze narcose enkele standaardonderzoeken nodig:

algemeen bloedonderzoek met stollingstesten•	
ECG (elektrocardiogram)•	
radiografie van de longen•	

Meestal zijn deze drie onderzoeken al uitgevoerd wanneer u werd 
geopereerd.  De verpleegkundige van de bestralingsafdeling 
zal in uw dossier nagaan welke resultaten beschikbaar 
zijn.  Ontbrekende onderzoeken worden herhaald vóór de 
opnamedatum.



3 .  D e  a v o n d  v a n  d e 
opname op de afdeling
Mee te brengen:

 een ruime nachtjapon •	
 toiletgerief •	
 pantoffels•	
 boeken, tijdschriften, eventueel leesbril•	

1. We verwachten u om 18.30 uur op de afdeling.  (Hou er 
rekening mee dat we bij de opname geen maaltijd meer 
voorzien.)

2. De verpleegkundige bezorgt u een algemene vragenlijst 
die u invult.  Hij/zij zal u informatie geven en trachten uw 
vragen te beantwoorden.

3. De anesthesist  die uw narcose uitvoer t  komt langs 
t e r  k e n n i s m a k i n g .   H i j  k i j k t  u w  d o s s i e r  m e t  d e 
standaardonderzoeken na en overloopt de vragenlijst.

4. De dokter schrijft eventueel een licht slaapmiddel voor en 
regelt de aangepaste premedicatie.



4. De dag van de ingreep

Op de afdeling

’s Morgens wekt de nachtverpleegkundige u om 6.30 uur.  U 
krijgt de voorgeschreven premedicatie toegediend.  Dit is een 
pilletje.  Tussen 7.30 en 8.30 uur brengen de verpleegkundigen 
u naar de operatiekamer.

Operatiekamer

Onder narcose brengen we via de schede een sonde in.  Opdat 
u niet naar het toilet zou moeten gaan, plaatsen we ook een 
blaassonde.  (De avond vóór de ingreep en 's middags krijgt 
u overigens medicatie om geen stoelgangsdrang te hebben.)  
De ingreep duurt slechts een 30-tal minuten.

Ontwaakkamer

Na de plaatsing van de sonde brengen we u over naar de 
ontwaakkamer.  Hier blijft u onder controle tot u goed wakker 
bent.

Bestralingsafdeling

Na de ontwaakkamer gaat u naar de bestralingsafdeling.  
Hier nemen we twee röntgenfoto’s om te controleren of de 
sonde goed is geplaatst.  Tevens bereiden we al een gedeelte 
van de connectie (met het toestel) voor.  Dit verloopt volledig 
pijnloos.



5. Terug naar de kamer

Het infuus wordt verwijderd. De fysicus verbindt •	
de sonde met het toestel waarin het iridium zich 
bevindt. Dit is volkomen pijnloos. De verpleegkundige 
kan u nu ook meedelen wanneer de behandeling 
ongeveer zal eindigen.

Opdat de sonde niet zou verschuiven, moet u in bed •	
blijven. Een halfzittende houding is toegelaten. We 
dienen de maaltijden op in bed.

Bij eventuele pijn mag u de verpleegkundige altijd •	
om een pijnstiller vragen. U kan ook steeds om 
slaapmedicatie vragen.

Gedurende de behandeling hoort u regelmatig •	
geluiden van het toestel. Deze geluiden zijn te wijten 
aan de bewegingen van het iridium.

Ook zullen de waarschuwingslampjes regelmatig •	
branden. Dit is normaal.

Bij twijfel contacteert u de verpleegkundige van de •	
verpleegafdeling.

Indien u belt tijdens een bestralingsperiode, zal de •	
verpleegkundige naar het probleem informeren 
via de interfoon. Indien nodig onderbreken we de 
bestraling.

In zeer uitzonderlijke omstandigheden kunnen we de •	
behandelingsduur verlengen.



6. Einde van de behandeling
De dokter verwijdert de sonde op de kamer. Een verpleegkundige 
assisteert hem. Het verwijderen kan soms hinderlijk zijn. We 
ontsmetten de schede. U krijgt een klein lavement en een 
maandverband.



7. Ontslag
Voor de controleraadpleging krijgt u een kaartje mee dat de geplande 
datum en het uur van de raadpleging vermeldt.  



8. Dagindeling op de ver-
pleegeenheid
6.45 uur  overschakeling van nacht- naar   

dagdienst

7.30 uur  ontbijt en medicatie
  koortsmeting

9.00 uur  ochtendverzorging
  medicatie
  invullen menu volgende dag     

12.00 uur  middagmaal

13.00 uur  middagdrank

15.00 uur  koortsmeting
  namiddagverzorging

16.30 uur  avondmaal en medicatie

19.30 uur  avondronde
  eventuele verzorging

21.00 uur  overschakeling van dag- naar     
nachtdienst

22.00 uur  koortsmeting





•   Sint-Augustinus
 Oosterveldlaan 24 • 2610 Wilrijk 

•   Sint-Vincentius / Sint-Jozef
 Sint-Vincentiusstraat 20 • 2018 Antwerpen  
 Molenstraat 19 • 2640 Mortsel 

•   AZ KLINA
 Augustijnslei 100 • 2930 Brasschaat 

•   AZ Nikolaas
 Moerlandstraat 1 • 9100 Sint-Niklaas 
  Gasthuisstraat 5 • 9140 Temse  

•   Monica Ziekenhuis
 Harmoniestraat 68 • 2018 Antwerpen 
 Florent Pauwelslei 1 • 2100 Deurne  

Liggingsplan

w
w

w
.ir

id
iu

m
ka

nk
er

ne
tw

er
k.

be

ANTWERPEN
WAASLAND

1263/917/1


