Lutetium-177-PSMA therapie
U heeft in overleg met uw arts besloten de lutetium-177-PSMA therapie te ondergaan. Graag bereiden
wij u met deze informatie voor op de behandeling. Heeft u na het lezen vragen? Aarzel dan niet om
contact met ons op te nemen.
Er zijn een aantal richtlijnen waar u zich bij
opname aan moet houden, lees deze vooraf door!

Dag 1
1

2

Ontvangst op de stralingsunit, op de achterzijde
leest u hier meer over. De verpleegkundige prikt
een infuus.

3

Er volgt een uitleg en een gesprek met
de artsen. Uw naaste mag hierbij zijn
en vertrekt na het gesprek.

U krijgt via het infuus een middel
tegen eventuele misselijkheid.

10 min.

4

6

5
De behandeling met radioactieve stof
wordt gestart. Na de toediening van de
radioactiviteit krijgt u extra vocht via
het infuus.

De radioactieve stof wordt opgenomen door
de kankercellen waardoor deze afsterven.
De behandeling richt zich op alle tumoren
en uitzaaiingen in het lichaam.

Na de behandeling plast u een groot deel
van het radioactieve stof uit.
De radioactieve urine wordt tijdelijk in
speciale tanks opgevangen.

Zie de richtlijnen voor opname!

Dag 2
7

8
De ochtend na de behandeling wordt
uw stralingsniveau gemeten.

9
Daarna krijgt u een SPECT/CT-scan. Als het
stralingsniveau voor de omgeving gering is
mag u naar huis. Thuis moet u zich aan de
leefregels houden.

De therapie bestaat uit 4 behandelingen. Tussen
elke behandeling zit in principe 6 weken. Na 2
behandelingen wordt met een scan gekeken of
deze is aangeslagen voordat het wordt voortgezet.

Bijwerkingen

De belangrijkste leefregels voor thuis:

• De meest voorkomende korte termijn bijwerkingen
zijn misselijkheid en braken tijdens de opname,
gevolgd door algehele malaise.
• Tijdelijk verminderde werking van de
speekselklieren; smaakverlies en een droge mond.
• Door de tijdelijke daling van de bloedcellen, zal u
last gaan krijgen van vermoeidheid. Dit moet in de
loop van een aantal maanden weer helemaal of
grotendeels herstellen.

• Laat verzorging van kinderen <10 jaar over aan anderen.
• Zwangerschap binnen 6 maanden na een behandeling moet u
voorkomen. Dit geldt voor zowel vrouwen als mannen.
• U moet zittend urineren.
• Wordt u opgenomen in een ziekenhuis, meld dit bij uw arts.
U ontvangt thuis een volledig overzicht van de leefregels.

Contactgegevens
Medische vragen: 088 75 588 18 (behandelend nucleaire geneeskundige via de balie ‘Radiologie’)
Logistieke/praktische vragen: 088 75 577 81 (op werkdagen), ‘s avonds en in het weekend via 088 75 666 66.

Richtlijnen verblijf stralingsunit Oncologie
De stralingsunit Oncologie bestaat uit vier eenpersoonskamers met een badkamer en een soort sluis,
een ruimte tussen de kamer en de gang. Op deze kamers is een entertainmentsysteem aanwezig met
telefoon, TV, radio en internet. In tegenstelling tot andere afdelingen in het ziekenhuis, zijn er een aantal
regels waar u zich bij opname op de stralingsunit oncologie aan moet houden:

• Tijdens de opname is uw kamer gesloten (niet op slot) en mag u de kamer niet verlaten.
• Tijdens uw verblijf is het niet toegestaan om bezoek te ontvangen.
• Tijdens de opname zorgt u volledig voor uzelf. Er komt geen verpleging op uw kamer. Om uw
opname op de afdeling zo aangenaam en soepel mogelijk te laten verlopen, zijn er een aantal zaken
van belang:

• Neem uw medicijnlijst en eigen medicijnen
mee. U zorgt zelf voor de juiste inname.

• Neem eventueel uw eigen hulpmiddelen
mee, zoals een rollator.

• Neem eventueel iets extra’s mee om u
zelf bezig te houden, zoals een boek,
tijdschrift, mobiele telefoon of laptop.

• Het is toegestaan om eten en drinken mee te
nemen. U krijgt ook 3x per dag een maaltijd van
het ziekenhuis. Koffie, thee, water (met en zonder
koolzuur), limonade en vruchtensap en zuivelproducten zijn aanwezig op de afdeling.

• Een deel van de radioactiviteit komt via zweet in uw
• Neem uw toiletartikelen mee.
kleding, daarom is het verstandig om oude
(of extra) kleding mee te nemen. Uw gedragen
kleding wordt bij ontslag gemeten. Indien de kleding
schoon is, mag het mee naar huis. Indien de kleding
besmet is, blijft de kleding 12 weken achter op de
afdeling of wordt, in overleg met u, de kleding weg
gegooid.

