
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestraling prostaat 
 
De uroloog heeft bij u de diagnose prostaatkanker gesteld en u verwezen naar de afdeling Radiotherapie voor 
een bestralingsbehandeling. Er zijn verschillende bestralingsschema’s, soms 
gecombineerd met een behandeling met hormoontherapie. Hieronder staat de uitleg over de uitwendige 
bestraling van prostaatkanker. Houdt u er rekening mee dat elke behandeling anders 
kan zijn. De bestralingsdosis wordt niet in één keer gegeven, maar in gedeelten (zittingen). Al deze zittingen 
heten een bestralingsserie. Het aantal zittingen kan van persoon tot persoon verschillen, maar ligt meestal 
tussen de 19 en 39 keer. Het aantal zittingen per week bedraagt 3, 4 of 5. 
Als bijwerking van hormonale therapie kan vergroting van de borstklieren optreden. Deze vergroting kan soms 
zeer uitgesproken en ook pijnlijk zijn. Het ontstaan van deze gynaecomastie zie je vooral onder behandeling 
met zogenaamde anti‐androgene medicatie. Een pijnlijke borstvergroting kan vaak worden voorkomen door 
voorafgaand (of tijdens) de hormonale therapie de borstklieren te bestralen.  
 

Eerste gesprek 
Voor het kennismakingsgesprek met uw radiotherapeut meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiotherapie. 
Na het gesprek krijgt u van de receptioniste een afsprakenkaartje voor de 
bestralingsvoorbereiding en de eerste bestraling. Bij één van de eerste bestralingen ontvangt u een brief met 
alle volgende bestralingsafspraken.  
Bij het eerste bezoek maakt u kennis met uw radiotherapeut. Een radiotherapeut is een medisch specialist die 
patiënten behandelt met straling en verantwoordelijk is voor een goede uitvoering van uw behandeling. In het 
eerste gesprek bespreekt de radiotherapeut met u onder andere het doel van de radiotherapie en de mogelijke 
bijwerkingen. Tijdens uw behandeling worden er één of meerdere afspraken met uw radiotherapeut ingepland. 
Zo blijft uw radiotherapeut op de hoogte van de voortgang van uw behandeling en heeft u de mogelijkheid om 
vragen te stellen. 
De afdeling Radiotherapie heeft een eigen ingang waar parkeergelegenheid aanwezig is (betaald parkeren). U 
kunt parkeren op parkeerterrein P5, vlakbij de ingang van de afdeling Radiotherapie. 
 

De voorbereiding op de bestraling 
Voordat de bestraling begint, zijn de onderstaande voorbereidingen noodzakelijk: 
- het plaatsen van 4 goudstaafjes (goudmarkers) in het Urologisch Behandelcentrum van het Catharina 
Ziekenhuis. Bij sommige patiënten gebeurt dit niet. De radiotherapeut 
bespreekt met u of u hiervoor in aanmerking komt. 
- Het bepalen van het te bestralen gebied met de computertomograaf (CT‐scan). 
- Het aangeven/ intekenen op de CT-beelden waar het te bestralen gebied zich in het lichaam bevindt. 
- Het nauwkeurig berekenen van de verdeling van de stralingsdosis in uw lichaam. (het bestralingsplan) 
- Het invoeren van uw bestralingsgegevens in de computer van het bestralingstoestel. 
Het zorgvuldig uitvoeren en controleren van de voorbereidingen en berekeningen vraagt tijd. Hierdoor kan de 
bestraling pas enkele dagen na de voorbereiding starten. 
 



Goudmarkers 
De positie van de prostaat kan van dag tot dag variëren. De prostaat is vaak niet goed te zien op de foto’s of 
scan die we op het bestralingstoestel maken. Daarom worden er voorafgaand aan de bestraling goudmarkers in 
de prostaat geplaatst. Deze goudmarkers zijn op de foto’s of scan goed te zien zodat we de positie van de 
prostaat in het bestralingsveld kunnen controleren. Uit de controlefoto’s of scan kan blijken dat uw positie ten 
opzichte van het bestralingstoestel gecorrigeerd moet worden door een kleine tafelverschuiving. 
De goudmarkers worden in het Urologisch behandelcentrum van het Catharina Ziekenhuis ingebracht. Een 
goudmarker is een klein gouden staafje (doorsnede 1 mm, lengte 5 mm). Het 
inbrengen kunt u vergelijken met de biopsie die door de uroloog is verricht tijdens eerder onderzoek. 
Uit voorzorg moet u twee uur voor de ingreep twee verschillende pillen (antibiotica) innemen tegen het 
optreden van een mogelijke infectie. Indien u antistolling gebruikt, overlegt u met uw arts over het gebruik 
hiervan. Na het inbrengen van de goudmarkers kunt u misschien een lichte napijn voelen en wat bloed bij de 
urine en ontlasting zien. Dit is niet verontrustend. De goudmarkers worden niet verwijderd, maar blijven 
permanent in de prostaat. Dit brengt geen klachten met zich mee. Aanbevolen wordt de eerste twee weken na 
het plaatsen van de goudmarkers geen zwaar werk te verrichten en niet te fietsen. Tijdens de 
bestralingsperiode mag u wel fietsen, maar het wordt afgeraden om lange tourtochten te maken. 


