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Inleiding 

Deze brochure biedt u de nodige informatie over uw bestraling.            
Wij adviseren u eerst de brochure ‘Radiotherapie in AZ Turnhout’ over 
radiotherapie in het algemeen te lezen. Het is onmogelijk om in deze 
brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet 
om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of 
verpleegkundige.  
 

Welke bijwerkingen zijn te verwachten? 

Huidreacties 

 
Het zou kunnen dat de hoofdhuid rood en gevoelig wordt. De huid kan 
schilferig worden en u kunt jeuk ondervinden. 
  
Algemeen advies 

  

 Was uw haar met kindershampoo. 

 Gebruik bij het douchen ‘zeep zonder zeep’  (Eucerin ph 5 
douchecrème®, Eucerin doucheolie®, baby Bodysol®). 

 Gebruik een zacht washandje en een zachte handdoek. 

 Dep de bestraalde huid voorzichtig droog (niet wrijven). 

 Smeer de bestraalde hoofdhuid 2 x per dag in met Flamigel® ( de 
plaatsen op de hoofdhuid die kaal zijn, ook wanneer u een pruik 
zou dragen) 

 Stel de bestraalde huid tijdens de bestralingsperiode niet bloot aan 
direct zonlicht of gebruik geen zonnebank, dit zeker tot drie 
maanden na het einde van de behandeling, Gebruik een totale 
sunblock (hypoallergeen, factor 50).  

 Gebruik op de bestraalde huid geen andere verzorgingsproducten 
buiten Flamigel®. Vermijd  vooral geparfumeerde of 
zinkhoudende producten zoals bv. Flammazine® of baby zalf. 

 Gebruik op de bestraalde huid geen kleefpleisters. 

 Bescherm de bestraalde huid tegen de wind. 
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Haarverlies 

 
Afhankelijk van de bestralingsdosis, kan haaruitval definitief zijn. Dit gaat 
soms gepaard met ‘haarpijn’ en jeuk. 
 
Algemeen advies 
 

 Laat lang haar vooraf kort knippen. 

 Een pet, een sjaaltje of een pruik kunnen tijdelijk een oplossing 
bieden. 

 
Indien u een pruik wenst, brengt u best vooraf (voordat het haarverlies 
begint) al een bezoek aan een haarinstituut. Voor contactgegevens kunt 
u terecht bij de verpleegkundige. U kunt bij de radiotherapeut navragen 
of u in aanmerking komt voor de terugbetaling van een pruik.  
 

Vochtopstapeling in de schedel (hersenoedeem) 

 
Vochtopstapeling in de hersenen ten gevolge van de bestraling, is een 
normaal verschijnsel. In de schedel kan hierdoor soms extra druk 
ontstaan. Deze druk kan soms hoofdpijn veroorzaken die al dan niet 
gepaard gaat met misselijkheid en braken. U kunt dan bij de 
radiotherapeut terecht voor advies.  
 

Besturen van voertuigen  

 
Wanneer u een hersenoperatie onderging, wanneer er aan de hersenen 
een letsel is vastgesteld of wanneer u een hersenbestraling moet krijgen, 
dan mag u gedurende een bepaalde periode geen voertuig besturen. De 
Belgische wet schrijft een termijn voor van minstens 6 maanden na de 
diagnose. Hebt u hierover vragen, dan kunt u terecht bij uw arts.  
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Vermoeidheid 

 
Tijdens de bestralingsperiode kunt u zich vermoeid voelen. Spreek 
hierover met uw arts of verpleegkundige. In de wachtzaal kunt u de 
folder ‘vermoeidheid bij en na kanker’ raadplegen.  
 

Tot slot 

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

Wie contacteren bij vragen of problemen? 

 
Dienst radiotherapie 
Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
 
    Polikliniek oncologie  014 40 69 02 
 
toestel Onyx               014 40 69 43 
 
toestel Perla               014 40 69 13 
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Persoonlijke notities / vragen 
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Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw  Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=8169d087-6f71-429b-b740-e2e18797823e
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=ab65d1b5-2c1f-4ea6-915a-e80f51076624
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