
 
 
 
 
De computertomograaf (CT-scan) 
 
Als voorbereiding op de bestraling krijgt u een CT‐scan. De CT‐scan is een röntgenapparaat waarmee we foto's 
(dwarse doorsneden) maken van het borstweefsel. Ook gebruiken we de CT‐scan voor de berekening van het 
bestralingsplan. Met behulp van de gegevens van de CT‐scan wordt de optimale manier van bestralen bepaald. 
De radiotherapeut geeft op de gemaakte opnames het te bestralen gebied aan. Hierna wordt door de 
radiotherapeutisch laboranten het bestralingsplan gemaakt waarbij de optimale manier van bestralen bepaald 
wordt. 
 
Er worden enkele kleine tatoeagepuntjes op uw lichaam aangebracht en met speciale inkt tekenen we lijnen 
aan op de huid. Dit is nodig om u elke dag op dezelfde manier te kunnen bestralen. U mag deze lijnen niet 
afwassen. Gebruik geen zeep op de aangetekende plekken. U kunt zich wel douchen, maar neem geen bad en 
ga niet zwemmen. De inkt geeft af en trekt mogelijk in de kleding. Het is moeilijk om deze inktvlekken uit te 
wassen. 
De CT‐scan duurt ongeveer 20 minuten. 
 
Soms kunnen in het verloop van de bestraling veranderingen in de borst ontstaan, zoals vermindering van de 
hoeveelheid wondvocht, die aanpassing van de bestraling noodzakelijk maken. Er wordt dan een nieuwe                 
CT-scan gemaakt, waarna het bestralingsplan wordt bijgesteld. 
 

De Breathhold techniek 
Vrouwen die bestraling op de linkerborst gaan krijgen, worden in principe bestraald met de breathhold 
techniek. De radiotherapeut beoordeelt of u in aanmerking komt voor deze techniek. De breathhold techniek 
heeft als doel het hartweefsel te sparen. 
U zult bestraald worden met ingehouden adem, zodat de afstand tussen het te bestralen weefsel en het hart zo 
groot mogelijk wordt en daardoor het hart wordt gespaard.  
Op de CT-scan krijgt u ademinstructies. Voordat de laboranten de CT-scan maken oefenen zij de ademinstructie 
met u. De laborant vraagt u om: in te ademen, uit te ademen, weer in te ademen en de adem vast te houden. U 
houdt de adem vast gedurende de tijd van het bestralingsveld, dat maximaal dertig seconden duurt. De 
laborant geeft aan wanneer u weer door kunt ademen. Tijdens de CT-scan spreekt de laborant door de 
intercom. 
Wij vragen u de ademhalingsinstructies thuis een aantal keren te oefenen, voordat u met de bestraling begint. 
Tijdens de bestraling krijgt u dezelfde ademinstructies. 

 


