Behandeling met een stralingsmedicijn,
hoe werkt dat...
Stralingsmedicijnen kunnen kankercellen stuk maken met stralen.
Het stralingsmedicijn komt in je lichaam en straalt naar buiten. Je
voelt of ziet dit niet. Daarom mogen mensen maar kort in je kamer
komen en heeft je ouder een kamer tegenover die van jou. Jullie
kunnen elkaar wel altijd zien en met elkaar praten.

Van tevoren
• Je hebt eerst met je ouder een gesprek
met de dokter en de verpleegkundige.
Die leggen uit wat er gaat gebeuren.
• Je mag vast een kijkje nemen in je
kamer en de kamer van je ouder.
• Je kunt zien hoe je straks met elkaar
kunt praten.
• Neem kleren, speelgoed en een knuffel
mee die je een poosje kunt missen,
want die mogen na afloop niet meteen
mee naar huis.
• Je laptop, tablet en telefoon worden
in plastic folie verpakt en mogen wel
meteen na afloop mee naar huis.

Hoe gaat een behandeling met
een stralingsmedicijn?
• Je wordt 1-7 dagen opgenomen.
• Je hebt een kamer alleen.
• Je ouder is in de kamer tegenover jou.

• Via een scherm kunnen jullie elkaar
altijd zien en met elkaar praten.
• De eerste dag en nacht mag je
wennen aan je kamer en aan hoe
alles werkt.
• Op de tweede dag krijg je eerst een
middel tegen misselijkheid.
• Daarna krijg je het stralingsmedicijn
via je lijn of VIT. Je ouder is erbij.
• Je ouder komt een paar keer per dag
even bij je.
• Iedereen die op je kamer komt,
dus ook je ouder, draagt een jas,
handschoenen en slofjes.
• In je kamer staat een scherm.
Iedereen die in je kamer komt, blijft
daarachter.
• Een paar keer per dag komt een
verpleegkundige met een apparaatje
en een stok de straling meten.
• Na een paar dagen krijg je een scan.
• Als de straling genoeg gezakt is, mag
je naar huis.

Heb je vragen?
Stel ze gerust!

Na afloop
• De eerste tijd thuis heb je nog een
beetje stralingsmedicijn in je lichaam
en mag je niet heel dicht bij andere
mensen komen.
• Je kleren en speelgoed moeten
nog een tijd in het ziekenhuis
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