
 

 
 
 

 
 
De planning 

Dit is het gedeelte van de voorbereiding waarbij de patiënt niet aanwezig hoeft te zijn op 
de afdeling.  Bij de planning wordt met behulp van de computer de optimale 
bestralingsmethode voor de patiënt gekozen. De bedoeling is dat de tumor zo veel 
mogelijk stralingsdosis krijgt en het gezonde weefsel eromheen zo weinig mogelijk. 
Omdat elke patiënt een andere anatomie heeft en de ligging van de tumor ook telkens 
verschilt, wordt voor elke patiënt apart een plan opgesteld. 

De planningsverpleegkundige zorgt er eerst voor dat de beelden van de simulatie scan en 
van eventuele andere uitgevoerde scans op de computers van de planning komen te 
staan. Daarna gaat de arts verder met het digitaal intekenen van de tumor en de te 
sparen organen op die beelden. Hij noteert daarbij ook hoeveel stralingsdosis de patiënt 
op die plaats zal moeten ontvangen en hoeveel dagen de patiënt daarvoor zal moeten 
komen. Op basis van die informatie maakt de planner het uiteindelijke plan. Om een 
goede afweging te krijgen tussen de dosis op de tumor en die op het gezonde weefsel 
maakt hij een plan met verschillende bestralingsbundels. Hij kiest daarbij met de computer 
het type, de energie, de richting en de vorm van die bundels. Eens die gekozen zijn kan 
hij het computerprogramma laten berekenen hoe de stralingsdosis in de patiënt zal 
verlopen met die bundels. Tussen verschillende berekeningen kan hij de eigenschappen 
van de bundels nog wat aanpassen zodat hij uiteindelijk het optimale verloop van de dosis 
in de patiënt krijgt. 

 

Fig: Voorbeeld van een plan van de long. Rechts onder wordt weergegeven hoe de bundels 

invallen op de borst van de patiënt. De 5 andere afbeeldingen geven het verloop van de 
dosis in de long weer op verschillende doorsneden doorheen de borst van de patiënt. Het 
verloop van de dosis wordt weergegeven met isodosis lijnen rondom de tumor (het grijze 
bolletje). 

Wanneer de planner tevreden is over het resultaat worden de gegevens ervan 
doorgestuurd naar het bestralingstoestel. Vooraleer dit gebeurt worden alle gegevens 
goed gecontroleerd door de fysicus en geeft de arts zijn goedkeuring van het plan. 


