
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aan een normale chirurgische ingreep, waarbij de 

tumor wordt verwijderd, voegt men een éénmalige 

bestraling toe aan het tumorbed voordat de 

operatiewond weer wordt gesloten. De gedachte dan 

men zo een hogere dosis kan geven, omdat bij 

uitwendige bestraling de dosis meestal wordt 

beperkt door de tolerantie van de omliggende 

gezonde weefsels. 

 

Bij bestraling van borsttumoren wordt intra-

operatieve radiotherapie gebruikt voor het geven van 

de boostbestraling of om de volledige 

bestralingsreeks in een keer te geven op een deel 

van de borst (gedeeltelijke borstbestraling). 

 

 

 

IORT als 
boostbestraling bij 
borsttumoren 

Intra-operatieve radiotherapie is 
een speciale bestralingstechniek 
waarbij chirurgie en radiotherapie 
door middel van 1 sessie in het 
operatiekwartier worden 

gecombineerd. 

 

Radiotherapie is een lokale behandeling die alleen effect heeft 

op het bestraalde gebied. De bestralingsdosis is hierbij 

voldoende hoog om overblijvende (niet zichtbare) tumorcellen te 

doden.  

 

Afhankelijk van het stadium, de plaats en het behandelcentrum 

waar de bestraling plaats zal vinden, kan dit middels inwendige 

bestraling of een intra-operatieve bestraling (als boost of als 

gedeeltelijke) tijdens de operatieve ingreep. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intra-operatieve radiotherapie 

IORT als boostbestraling bij 
borsttumoren 

De arts heeft bij jou een borsttumor 

vastgesteld. Het weefselonderzoek toont 

aan dat het om een kwaadaardige tumor 

gaat. De tumor wordt om deze reden 

operatief verwijderd. Afhankelijk van de 

grootte en de ligging van de tumor, 

bestaat de mogelijkheid om een 

borstsparende operatie uit te voeren. In 

dat geval neemt de chirurg enkel de 

tumor weg.  

Een borstsparende operatie wordt altijd 

gecombineerd met een bestralings-

behandeling om de kans op hernieuwde 

tumorvorming in het achtergebleven 

borstklierweefsel te verkleinen. Indien de 

tumor voldoende gunstige kenmerken 

heeft, is het bij bepaalde patiënten 

voldoende veilig om die bestraling te 

beperken tot de plek waar de tumor zat. 

Deze bestraling neemt slechts enkele 

minuten in beslag, en gebeurt tijdens de 

operatie, terwijl je slaapt.  

Achterliggende weefsels (hart en longen) 

worden tijdens deze directe bestraling 

volledig afgeschermd door een metalen 

plaatje. De chirurg kan de plek waar de 

tumor zat exact aanduiden en de 

radiotherapeut kan, samen met de 

stralingsfysicus, de bestraling zeer 

precies uitvoeren.  

Deze bestraling vervangt een deel van de 

uitwendige bestraling (de boost-

bestraling).  

Hoe verloopt de intra-
operatieve bestraling? 

Een operatie met intra-operatieve 

bestraling verloopt als volgt: 

1. De operatie wordt uitgevoerd in een 

operatiekamer die speciaal is 

uitgerust voor het toepassen van 

een intra-operatieve bestraling. 

 

 

2. Vlak voor de operatie brengt de 

anesthesist je onder algemene 

verdoving (narcose). Hierdoor slaap 

je volledig tijdens de operatie. 

 

3. De chirurg verwijdert de borsttumor 

en de eerste lymfeknoop  in de 

oksel die in verbinding staat met de 

borst (dit is de schildwacht-

lymfeknoop). De anatoom-

patholoog voert in het labo 

onmiddellijk een weefselonderzoek 

uit op die lymfeknoop. Wanneer het 

resultaat van de 

schildwachtlymfeknoop gunstig is, 

kan de IORT als gedeeltelijke 

borstbestraling doorgaan. Worden 

er toch verdachte cellen gevonden, 

wordt er slechts een gedeelte van 

de bestralingsdosis toegediend, en 

wordt de rest alsnog achteraf 

toegediend op de volledige borst en 

eventueel de lymfeknopen. 

 

4. De radiotherapeut en de 

radiofysicus maken, afhankelijk van 

de grootte en de diepte van de 

tumor, de noodzakelijke 

berekeningen voor de bestraling. 

 

5. De radiotherapeut en de 

radiofysicus voeren vervolgens de 

bestralingsprocedure uit. Deze 

behandeling duurt 10 à 15 minuten. 

We voeren de bestraling uit met een 

lineaire versneller (Liac).  

 

 

 

Boostbestraling 

Voorafgaandelijk en eventueel 

tijdens de procedure gebeuren 

metingen ter controle van de 

bestralingsdosis. 

 

6. Ondertussen is het resultaat van het 

weefselonderzoek van de 

schildwachtlymfeknoop gekend. Als 

er in deze lymfeklier tumorcellen 

worden gevonden, volgt er nog een 

verdere operatie van de oksel 

waarbij er meerdere klieren 

verwijderd worden (okselklier- 

uitruiming). 

Mogelijke reacties van het 
lichaam op de 
bestralingsbehandeling 

Na dit type intra-operatieve bestraling zijn 

er postoperatief weinig nevenwerkingen 

te verwachten. Het bestraalde volume is 

klein, omdat omwille van de visuele 

controle, geen rekening moet worden 

gehouden met positionerings-

onzekerheid. De huid zelf wordt niet 

bestraald, zodat de wondheling quasi 

normaal kan gebeuren. Het is wel zo dat 

de totale narcosetijd met een 15-tal 

minuten wordt verlengd. 

 

Afhankelijk van de grootte van de tumor, 

kan het noodzakelijk zijn om het 

tumorectomielitteken met 1 cm te 

verlengen.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intra-operatieve radiotherapie 

 

Neem dan contact op met de afdeling radiotherapie van het Iridium Netwerk: 

+32 3 443 37 37 • secretariaat@iridiumnetwerk.be • www.iridiumnetwerk.be 

De eerste maanden na de ingreep is het 

littekengebied meestal vaster 

aanvoelend, doch dit vermindert met de 

tijd. 

 

Elke bestraling brengt een beperkt risico 

op secundaire tumoren met zich mee. Dit 

uit zich pas na meerdere jaren en is 

daarom vooral van belang bij jongere 

personen. Sowieso weegt dit 

theoretische risico niet op tegen de 

noodzaak van de behandeling van jouw 
huidige ziekte.  
 

Kostprijs 

Een heelkundige behandeling gecom-

bineerd met een intra-operatieve 

bestraling is een hoogtechnologische 

behandeling met twee luiken: een 

gedeelte chirurgie en een gedeelte radio-

therapie. De ziekteverzekering voorziet 

via het ziekenfonds een terugbetaling bij 

opname in een gemeenschappelijke 

kamer. De kostprijs van de behandeling 

is dan de som van de chirurgie en de 

radiotherapie. Daarnaast zijn er ook 

kosten van het honorarium van andere 

specialisten die bij jouw behandeling 

betrokken zijn: de anesthesist, de 

anatoom-patholoog,… 

 

 

Deze brochure/folder werd met zorg samengesteld en is zuiver informatief van aard. Aangezien de medische wetenschap zeer snel evolueert, kunnen geen garanties worden geboden m.b.t. 
de volledigheid van de inhoud van deze brochure/folder. De informatie in deze brochure/folder is algemeen van aard en dient te worden begrepen als aanvulling op de specifieke (mondelinge) 
informatie van de behandelend arts. De medische praktijk is geen exacte wetenschap, zodat een opsomming van mogelijke complicaties in deze brochure/folder nooit volledig kan zijn. Door 
de arts kan geen verbintenis worden aangegaan over het uiteindelijke resultaat van de beschreven behandeling. 
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Heb je nog vragen? 

Neem dan contact op met de afdeling radiotherapie van het Iridium Netwerk:  

+32 3 443 37 37 • secretariaat@iridiumnetwerk.be • www.iridiumnetwerk.be 

Iridium Netwerk vzw • Oosterveldlaan 22 • 2610 Antwerpen • BE 0885.546.553 • RPR Antwerpen 

AZ Klina • AZ Monica • AZ Rivierenland • AZ Voorkempen  • GZA Ziekenhuizen • UZA  •  Vitaz  • ZNA 

 

Als je kiest voor een éénpersoonskamer, 

dan worden door de verschillende artsen 

de ereloonsupplementen aangerekend 

die algemeen in het ziekenhuis van 

toepassing zijn. De opnamedienst geeft 

je meer informatie over de ereloon-

supplementenregeling bij je opname. De 

sociale dienst van het ziekenhuis kan je 

nog meer concrete informatie geven over 

de juiste bedragen.  

 

De facturatie van de operatie en van deze 

bestraling kan gescheiden verlopen. Het 

kan dus zijn dat je twee facturen op 

verschillende tijdstippen ontvangt. 
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