Behandeling
& medicatie

De kamer voor radioactieve
behandeling
Je kind wordt binnenkort opgenomen voor een radioactieve
behandeling op afdeling Boomhut in kamer 281 of 283. Omdat
je kind tijdens en na de behandeling enige tijd straling afgeeft
aan de omgeving (mensen en spullen), wordt het geïsoleerd
verpleegd. De kamer ziet er anders uit dan de andere kamers.
Op de deur van de sluis staat een speciale sticker.

Ouderkamer
De ouderkamer kamer is niet naast,
maar tegenover die van je kind.
Jullie kunnen elkaar via een scherm
altijd zien en spreken. Je mag je kind
zelf verzorgen.

Sluis
Via een sluis kom je in de kamer. In de
sluis liggen alle spullen die nodig zijn
voor de verzorging van je kind. Voor
de sluis zit een voorportaal waarop
ook de sluis van de andere kamer
uit komt. In het voorportaal staan
stralingsmeters.

Vloer
De vloer van de kamer en van een
deel van de badkamer en de sluis is
beplakt met absorberend papier. Dit
is makkelijk te vervangen als de vloer
radioactief besmet raakt. Je kind mag
op het papier tekenen. Erin knippen
mag niet.

Loodschermen
In de kamer staan één of twee
verrijdbare loodschermen. Als
het scherm tussen jou en je kind
staat, word je minder aan straling
blootgesteld. De schermen zijn zwaar
en lastig te verplaatsen. Ze blijven
gedurende de hele opname op de
kamer.

Als je de kamer in- en uitgaat
Als je de kamer ingaat, trek je altijd slofjes, handschoenen en een overjas
aan en neem je een stralingsmeter mee. Bij opname leggen we uit hoe je
dit moet doen en hoe je de stralingsmeter gebruikt.
Als je de kamer uitgaat, doe je op het afgeplakte gedeelte van de sluis
je handschoenen, slofjes en overjas uit. Voor je het voorportaal verlaat
controleer je jezelf op de hand-voet-monitor.

Meten van de straling
Een paar keer per dag meet de verpleegkundige de hoeveelheid
straling op één meter van je kind.

Spullen
Omdat alles in de kamer radioactiviteit op zich kan krijgen, mag je niets
mee naar buiten nemen. Alles wat tijdens de opname naar buiten moet,
wordt door de stralingsdeskundige of verpleegkundige gecontroleerd. Alle
andere spullen worden aan het eind van de behandeling gecontroleerd.

Vragen en informatie
Heb je vragen, stel deze dan gerust aan de verpleegkundige of de
stralingsdeskundige.
Spoedlijn
Telefoon: 088-972 92 57
Prinses Máxima Centrum
Telefoon: 088-972 72 72
vraag naar de zorgcoördinator van afdeling Boomhut/Vuurtoren

Transferverpleegkundige
Bureau Zorgbemiddeling UMC Utrecht
Telefoon: 088-755 73 61
E-mail: bzu@umcutrecht.nl
voor vragen over afspraken met de thuiszorg en het bestellen van
materialen, bereikbaar van ma t/m vr van 8:00 uur tot 18:30 uur,
zaterdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

