
 
 
 
 
 
Bestraling van overmatig littekenweefsel (keloïd) 
 
Keloïd is een goedaardig gezwel bestaande uit overmatig littekenweefsel dat zich uitbreidt buiten de grenzen 
van de oorspronkelijke wond. De oorzaak kan een kleine verwonding zijn, zoals een piercing. Sommige mensen 
kunnen zich zelfs geen verwonding herinneren. 
Patiënten die eerder keloïd hebben ontwikkeld na een operatieve ingreep, worden soms bestraald om het 
opnieuw ontstaan van keloïd te voorkomen. De bestraling moet zo snel mogelijk na de operatie gegeven 
worden. 

 
De voorbereiding op de bestraling 
Als voorbereiding op de bestraling kunt u een afspraak meekrijgen voor de mouldroom, soms vindt deze 
afspraak al voor de operatie plaats. Op de mouldroom worden hulpmiddelen gemaakt om lichaamsdelen te 
fixeren tijdens de bestraling of om gebieden die niet bestraald hoeven te worden af te schermen. De arts 
bepaalt of zulke hulpmiddelen voor u noodzakelijk zijn. 
 
Het te bestralen gebied wordt op het bestralingstoestel ingesteld, hierna wordt er een foto met een 
fotocamera van het ingestelde bestralingsgebied gemaakt. Deze foto is bestemd voor uw patiëntendossier. 
Mogelijk tekenen we met speciale inkt lijnen op uw huid aan. Deze lijnen moeten op het lichaam blijven staan 
want tijdens de bestralingsbehandeling hebben we deze nodig om u in de juiste houding te positioneren.  
 
Voordat de bestraling begint, wordt met de computer de optimale manier van bestralen bepaald. U wordt 
waarschijnlijk bestraald met elektronen. Elektronenstraling wordt gebruikt voor aandoeningen die niet diep in 
het lichaam gelegen zijn. De straling dringt slechts enkele centimeters in het lichaam door, zodat het gezonde 
omliggende weefsel weinig of geen straling krijgt. 

 
De bestraling 
Het bestralingsgebied wordt met een lichtbundel nauwkeurig ingesteld. De laboranten doen dit aan de hand 
van de lijnen op de huid en de gegevens in de computer. De bestraling vindt plaats via één kant. De bestraling 
duurt ongeveer 1 minuut. De lineaire versneller wordt tijdens de bestraling gestuurd en bewaakt door 
een computer. Tijdens de bestraling houden de radiotherapeutisch laboranten u, het apparaat en de computer 
continu in de gaten. Van de bestraling voelt u niets, u hoort alleen het geluid van het bestralingstoestel. Het 
enige wat u hoeft te doen is zo stil mogelijk te blijven liggen. Wanneer de bestralingsdosis is afgegeven slaat 
het toestel automatisch af. Door de bestraling wordt u niet radioactief, op het moment dat het toestel afslaat is 
er geen blootstelling aan straling meer voor u en uw omgeving. Na de bestraling kunt u weer naar huis. Van 
deze bestraling zijn geen bijwerkingen te verwachten.  
De bestralingsdosis wordt niet altijd in één keer gegeven, maar in gedeelten (zittingen). Uw radiotherapeut kan 
u vertellen hoeveel bestralingszittingen u krijgt. 


