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Inleiding 

Wij adviseren u om ook de brochure ‘Radiotherapie in AZ Turnhout’ te 
lezen. Die brochure bevat informatie over radiotherapie in het algemeen. 
 
Tijdens de periode waarin u de bestraling krijgt, kan het zijn dat u 
neveneffecten ondervindt. In deze brochure vindt u informatie en 
adviezen bij een onderbuikbestraling van een man. Het is niet mogelijk 
om in deze brochure alle details voor elke individuele situatie te 
beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te 
stellen aan uw arts of aan een verpleegkundige.  
  

Adviezen bij een onderbuikbestraling 

Tijdens de CT simulatie worden kleine tattoopunten geplaatst om u voor 
de bestraling nauwkeurig te kunnen positioneren. Meer uitleg hierover 
vindt u ook in de brochure ‘Radiotherapie in AZ Turnhout’. In een 
behaarde regio zijn tattoos moeilijk  zichtbaar en daarom willen wij u 
vragen vóór uw CT simulatie afspraak de behaarde regio tussen de 
navel en de pubis te scheren en dit ook tijdens uw bestraling verder te 
doen. 
 

Auto rijden 

U mag tijdens de bestralingsperiode een voertuig besturen.  
  

Huidreacties  

 
Ongeveer twee weken na de start van de behandeling kunnen de 
bilnaad (spleet tussen de billen) en/of liesplooien rood en gevoelig 
worden.  

Algemeen advies 

 
 Was u dagelijks met ‘zeep zonder zeep’ (Eucerin ph 5 

douchecrème®, Eucerin doucheolie®, baby Bodysol®).  



 

 Gebruik een zacht washandje en een zachte handdoek. 

 Dep de huid in de lies en de bil plooi voorzichtig droog (niet 
wrijven). 

 Gebruik zacht toiletpapier of kamilledoekjes. 

 Als uw huid openligt of rood is, mag u niet zwemmen. Chloor en 
zout drogen uw huid uit en veroorzaken irritatie. Als uw huid niet 
geïrriteerd is, mag u wel zwemmen. Na elke zwembeurt moet u uw 
huid wel goed afspoelen en een vocht inbrengende crème 
aanbrengen. 

 Neem een douche in plaats van een bad. 

 Gebruik geen talkpoeder, eosine of flammazine. 

 Stel de bestraalde huid tijdens de bestralingsperiode tot drie 
maanden na het einde van de behandeling, niet bloot aan direct 
zonlicht of ga niet onder de zonnebank. Gebruik een totale 
hypoallergene sunblock (factor 50) bv. Louis Widmer, Avène®. 

 Vermijd druk en wrijvingen op de bestraalde huid en draag losse 
kledij.  

 
 
Als u huidproblemen merkt ter hoogte van de bilnaad of liesplooien, 
raadpleeg dan uw arts of verpleegkundige. Zij zullen u een aangepaste 
behandeling voorstellen. Eén tot twee weken na het einde van de 
behandeling zal uw huid spontaan herstellen. Bij hevige huidreacties 
duurt het herstel iets langer.  
 
Merkt u echter één van de volgende reacties, gelieve dan met ons 
contact op te nemen (014 40 69 43 toestel Onyx of 014 40 69 13 toestel 
Perla): 
 

 hevige roodheid 

 pijn 

 zwelling 

 geur 

 verandering in de hoeveelheid wondvocht 

 verandering in de kleur van het wondvocht 

 koorts 

 opengaan van de huid 
  



 

Buikpijn, krampen en diarree 

Buikpijn, krampen en diarree komen vaak voor, meestal vanaf de derde 
week na de start van de behandeling. Bij deze ongemakken raadpleegt u 
best uw arts of verpleegkundige.  Zij geven u voedingsadvies. Tijdens uw 
behandeling zult u ook begeleid worden door de diëtiste. Meer informatie 
vindt u in de brochure ‘Dieetadvies bij onderbuikbestraling’. 
 
Deze ongemakken zijn slechts tijdelijk. Eén tot twee weken na het einde 
van de behandeling zijn uw darmcellen weer hersteld en zult u geen last 
meer ondervinden. 

Algemeen advies  

 Neem nooit geneesmiddelen tegen diarree zonder uw arts te 
raadplegen. 

 Gebruik zacht toiletpapier of kamilledoekjes. 

 Was en droog de huid al deppend af. 

 Spoel de huid overvloedig af met lauw water. 
 

Moeilijkheden bij het plassen  

De ongemakken die u kunt ondervinden zijn: blaasontsteking, pijn tijdens 
het plassen, gevoel van een volle blaas, vaak en dringend moeten 
plassen (ook ’s nachts), bloed bij de urine. 
 
De ongemakken treden meestal na twee weken op, en verdwijnen weer 
spontaan binnen een maand na het einde van de behandeling.  

Algemeen advies 

 Neem regelmatig en voldoende vocht op. 

 Beperk tabak, koffie, alcohol, thee en sterk gekruide spijzen. 

 Probeer regelmatig te plassen (om de twee à drie uur), behalve 
juist voor een rectumbestraling. 

  



 

Effect op de geslachtsorganen 

De bestraling heeft geen effect op de productie van mannelijke 
hormonen. De meeste onderbuikbestralingen (behalve bij een hoge 
dosis bestraling) veroorzaken geen impotentie. Door een operatie kan 
soms wel impotentie optreden. Bespreek dit met uw chirurg. Zaadcellen 
zijn wel erg gevoelig voor bestraling.  
 

Vermoeidheid 

Tijdens de bestralingsperiode kunt u zich vermoeid voelen. Spreek 
hierover met uw arts of verpleegkundige en raadpleeg de folders in de 
wachtzaal. In het ziekenhuis geven we regelmatig infosessies over 
vermoeidheid.  
  



 

Tot slot 

In de folder ‘Sociale voorzieningen’ vindt u nuttige informatie over 
tussenkomsten bij uw ziekte, over gespreksgroepen en andere vormen 
van psychosociale zorg. Indien u hierover vragen hebt, kunt u terecht bij 
onze sociaal verpleegkundige. U kunt haar bereiken via de dienst 
patiëntenbegeleiding (tel. 014 40 68 32). 
 

Wie contacteren bij vragen / problemen? 

Hebt u na de bestralingsperiode nog vragen, dan kunt u terecht bij uw 
huisarts. Hebt u specifieke vragen over de voorbije behandeling, dan 
kunt u, afhankelijk van het toestel waarop u wordt bestraald, rechtstreeks 
telefonisch contact opnemen met:  
 
toestel Onyx (O): tel. 014 40 69 43 
toestel Perla (P): tel. 014 40 69 13 
 

Persoonlijke notities / vragen 

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand bij een gesprek met de arts of verpleegkundige. 
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