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Geachte heer/mevrouw 
 
Je werd onlangs geconfronteerd met de diagnose van kanker. Jouw behandelend arts deelde mee dat 
radiotherapie deel uitmaakt van jouw behandeling. 
 
Waarom radiotherapie? 
Bij radiotherapie gebruiken we verschillende soorten stralen om kwaadaardige cellen te doden of om ervoor 
te zorgen dat deze cellen zich niet meer kunnen vermenigvuldigen. 
 
De afdeling radiotherapie beschikt over tien bestralingstoestellen. De moederdienst is gevestigd in GZA 
Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus in Wilrijk, met 3 satellietafdelingen: AZ Nikolaas in Sint-Niklaas, AZ 
Klina in Brasschaat en ZNA Jan Palfijn in Merksem. 
 
In eerste instantie voeren we een simulatie uit met een CT-scan. We stellen dan de bestralingsvelden in, aan 
de hand van jouw gegevens en brengen huidmarkeringen aan. Deze simulatie gaat steeds door op de dienst 
radiotherapie van campus Sint-Augustinus, Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk. 
 
Een intakegesprek 
Eerst kom je op een intakegesprek (dit is een raadpleging) bij één van onze radiotherapeuten. Tijdens dat 
intakegesprek krijg je meer uitleg (en informatie) over de radiotherapie en eventuele nevenwerkingen, waar 
en wanneer je bestraald wordt, hoe je daar geraakt en krijg je jouw afspraak voor de simulatie. 
 
Praktische informatie 
Zorg dat je steeds jouw e-ID kaart bij je hebt om je te laten inschrijven, zowel voor het intakegesprek als 
voor de simulatie. Meld je vervolgens aan op route 6. Van zowel de consultatie als van de bestraling krijg je 
op een later tijdstip een factuur, je hoeft dus niet meteen te betalen. Hou er wel rekening mee dat wanneer 
je niet verzekerd bent (mutualiteit) of enkel een private verzekering hebt, je een kostendekkende provisie zal 
moeten betalen. 
 
Jouw behandelend arts maakt een afspraak voor dit intakegesprek. 
 
Jouw intakegesprek heeft plaats in  ..................................................................................................................  
 
Op  .....................................................................................................................................................................  

 
Bij dr.  ............................................................................................................................................  
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