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Keuzehulp voor het ondergaan van 
preventieve hersenbestraling
Prophylactic Cranial Irradiation
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U kunt preventieve hersenbestraling ondergaan als:

 − U een kleincellig longtumor heeft.

 EN

 − De tumor kleiner is geworden door middel van chemotherapie of 

radiotherapie.

Waarom deze keuzehulp?
Kleincellige longtumoren hebben een grote kans om uitzaaiingen in 

de hersenen te veroorzaken. Preventieve hersenbestraling kan er voor 

zorgen dat uitzaaiingen voorkomen worden.

Deze keuzehulp laat u cijfers zien over overlevingskansen, kansen 

op uitzaaiingen en geheugenproblemen als gevolg van preventieve 

hersenbestraling.

Deze keuzehulp en het gesprek met uw arts zorgt ervoor dat u een 

weloverwogen beslissing kan maken voor het wel of niet ondergaan van 

preventieve hersenbestraling.

Preventieve hersenbestraling wordt poliklinisch aangeboden in een 

radiotherapeutisch centrum. Er vinden in totaal tien bestralingen plaats, 

iedere bestraling duurt ongeveer 10 minuten.

Overlevingskansen
Met onderstaand overzicht laten we u (per 100 mensen) zien wat de 

overlevingskansen zijn voor mensen die wel preventieve hersenbestraling 

ondergaan en mensen die deze niet ondergaan.

Als 100 mensen preventieve hersenbestraling ondergaan, zijn er na 3 jaar 

5 mensen meer in leven in vergelijking met het aantal mensen dat geen 

preventieve hersenbestraling ondergaat.
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Wel hersenbestraling
 − 20 mensen leven

 − 80 mensen leven niet meer

Geen hersenbestraling
 − 15 mensen leven

 − 85 mensen niet meer

  

Uitzaaiingen
Als 100 mensen preventieve hersenbestraling ondergaan, ontwikkelen 25 

mensen minder hersenuitzaaiingen in vergelijking met het aantal mensen 

dat geen preventieve hersenbestraling ondergaat.

Wel hersenbestraling
 − 33 mensen ontwikkelen 

uitzaaiingen

 − 67 mensen voorkomen 

uitzaaiingen

Geen hersenbestraling
 − 58 mensen ontwikkelen 

uitzaaiingen

 − 42 mensen voorkomen 

uitzaaiingen
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Geheugen (mensen jonger dan 60 jaar)
Als 100 mensen (jonger dan 60 jaar) preventieve hersenbestraling 

ondergaan, hebben 25 mensen meer last van (milde) geheugen-

problemen in vergelijk met mensen die geen preventieve hersen-

bestraling ondergaan. Geheugenproblemen die ontstaan zijn blijvend.

Ook mensen die geen preventieve hersenbestraling ondergaan kunnen 

last krijgen van geheugenproblemen. Dit kan veroorzaakt worden door 

uitzaaiingen in de hersenen of door het ouder worden.

Wel hersenbestraling
 − 50 mensen ontwikkelen 

geheugenproblemen

 − 67 mensen voorkomen 

geheugenproblemen

Geen hersenbestraling
 − 25 mensen ontwikkelen 

geheugenproblemen

 − 67 mensen voorkomen 

geheugenproblemen

 

Naast blijvende milde geheugenproblemen, zijn er andere tijdelijke 

klachten die kunnen ontstaan naar aanleiding van de preventieve 

hersenbestraling. U kan een of meerdere van deze problemen ervaren:

 − Vermoeidheid (30 van de 100 mensen ervaren vermoeidheid). De 

vermoeidheid start in de eerste week van de bestraling en kan 

enkele weken aanhouden.

 − (Milde) hoofdpijn (24 van de 100 mensen ervaren hoofdpijn). De 

hoofdpijn wordt meestal in de eerste week van de bestraling 

ervaren.
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 − Misselijkheid (23 van de 100 mensen hebben last van misselijkheid). 

De misselijkheid treedt meestal samen op met hoofdpijn.

 − Haarverlies (100 van 100 mensen verliezen het haar). Het haar 

valt meestal uit aan het eind van de behandeling. Binnen enkele 

maanden groeit het haar weer terug.

Geheugen (mensen van 60 jaar en ouder)
Als 100 mensen (van 60 jaar of ouder) preventieve hersenbestraling 

ondergaan, hebben 55 mensen meer last van geheugenproblemen 

in vergelijking met het aantal mensen dat geen preventieve 

hersenbestraling ondergaat. Geheugenproblemen die ontstaan zijn 

blijvend.

Ook mensen die geen preventieve hersenbestraling ondergaan kunnen 

last krijgen van geheugenproblemen. Dit kan veroorzaakt worden door 

uitzaaiingen in de hersenen of door het ouder worden.

Wel hersenbestraling
 − 80 mensen ontwikkelen 

geheugenproblemen

 − 20 mensen voorkomen 

geheugenproblemen

Geen hersenbestraling
 − 25 mensen ontwikkelen 

geheugenproblemen

 − 75 mensen voorkomen 

geheugenproblemen
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Naast blijvende milde geheugenproblemen, zijn er andere tijdelijke 

klachten die kunnen ontstaan naar aanleiding van de preventieve 

hersenbestraling. U kan een of meerdere van deze problemen ervaren:

 − Vermoeidheid (30 van de 100 mensen ervaren vermoeidheid). De 

vermoeidheid start in de eerste week van de bestraling en kan 

enkele weken aanhouden.

 − (Milde) hoofdpijn (24 van de 100 mensen ervaren hoofdpijn). De 

hoofdpijn wordt meestal in de eerste week van de bestraling 

ervaren.

 − Misselijkheid (23 van de 100 mensen hebben last van misselijkheid). 

De misselijkheid treedt meestal samen op met hoofdpijn.

 − Haarverlies (100 van 100 mensen verliezen het haar). Het haar 

valt meestal uit aan het eind van de behandeling. Binnen enkele 

maanden groeit het haar weer terug.
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Wat is voor u belangrijk?
Deze vragenlijst kunt u met u arts bespreken om een weloverwogen 

beslissing te kunnen maken.

Geef aan op een schaal van 0 tot 5 aan wat belangrijk voor u is: 0 

betekent dat u het niet belangrijk vindt en 5 betekent dat u het heel 

belangrijk vindt.

1. Redenen om preventieve schedelbestraling te kiezen

 − Hoe belangrijk is het voor u om geen uitzaaiingen te krijgen?
 Niet belangrijk   0  1  2  3  4  5   Heel belangrijk

 − Hoe belangrijk vindt u het om langer te leven?
 Niet belangrijk   0  1  2  3  4  5   Heel belangrijk

2. Redenen om geen preventieve schedelbestraling te kiezen

 − Hoe belangrijk is het om uw huidige geheugen en 
concentratievermogen te behouden?

 Niet belangrijk   0  1  2  3  4  5   Heel belangrijk

 − Hoe belangrijk is het om al uw haar te behouden?
 Niet belangrijk   0  1  2  3  4  5   Heel belangrijk

3. Welke andere factoren kunnen u keuze beïnvloeden?

 ☐ Problemen met het plat liggen gedurende 15 tot 30 minuten

 ☐ Vermoeidheid

 ☐ Problemen met het liggen in kleine ruimtes

 ☐ Financiële zorgen

 ☐ Problemen met vervoer naar het radiotherapeutisch centrum

 ☐ Bovenstaande factoren spelen bij mij geen belangrijke rol

4. Welke keuze heeft op dit moment uw voorkeur?

 ☐ Wel preventieve hersenbestraling

 ☐ Geen preventieve hersenbestraling

 ☐ Ik weet het nog niet



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u 
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please 
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da 
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, 
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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