Fosfor-32 colloïd therapie
Datum Fosfor-32 therapie:

_______________________________________

Tijdstip:

_______________________________________
Afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde – Oranjerie 12
Locatie Amersfoort

Uw behandelend specialist heeft voor u een behandeling met Fosfor-32 colloïd
aangevraagd.

Doel behandeling met Fosfor-32 colloid
Deze behandeling wordt uitgevoerd bij patiënten met ascites (vocht in de buik, dat
optreedt bij uitzaaiingen in de buikholte). De tumorgroei wordt onderdrukt, waardoor
klachten verminderen of verdwijnen.
Bij de behandeling wordt radioactief fosfor via injectie toegediend in de buikholte.
De radioactieve vloeistof zal opgenomen worden door het tumorweefsel en geeft daar
een locale bestraling af. Hierdoor zal de vochtproductie in de buikholte afnemen.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum De Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917
www.meandermc.nl

Mee te nemen naar het ziekenhuis



Verzekeringsbewijs
Identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

Voorbereiding op de behandeling
Alle medicijnen kunt u op de dag van het onderzoek gewoon innemen. U kunt gewoon eten en drinken.

De behandeling
Er wordt een kleine drain of infuusnaald in uw buikholte gebracht. Het overtollige ascitesvocht wordt afgetapt. De
nucleair geneeskundige dient hierdoor het radioactief fosfor toe; dit duurt enkele minuten. De drain of
infuusnaald wordt weer verwijderd en u kunt naar huis.

Na de behandeling
De behandeling levert geen gevaar op voor u en uw omgeving. De straling die door Fosfor-32 wordt uitgezonden
heeft maar een heel kort bereik en is buiten uw lichaam niet of nauwelijks meetbaar. Er zijn dus geen
beperkingen in de omgang met andere mensen, inclusief kinderen.
Wanneer er binnen 8 weken na toediening van het radioactief Fosfor ascitesvocht afgetapt moet worden, dan
moet dit gebeuren bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. In het ascitesvocht bevindt zich nog enige
radioactiviteit. De afdeling Nucleaire Geneeskunde zorgt ervoor dat dit vocht op een juiste manier wordt
afgevoerd.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Contact
Heeft u nog vragen over de behandeling, neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, via de
telefooncentrale van het ziekenhuis (telefoonnummer 033 - 850 60 70).

Tenslotte
De radioactieve vloeistof wordt voor uw komst klaargemaakt, daarom is het belangrijk dat u op tijd
aanwezig bent.
Wanneer u op het afgesproken tijdstip niet kunt komen, neem dan zo spoedig mogelijk, contact op met
de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
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