Jodium-125 implantatie
bij prostaatkanker

U bent doorverwezen voor een inwendige bestraling van de
prostaat door middel van jodiumzaadjes. De punten die in deze
folder beschreven worden, zijn:
• Wat is een inwendige bestraling met jodiumzaadjes?
• De voorbereiding op de behandeling.
• Wat kunt u verwachten na de behandeling?

Tot slot kunt u lezen welke bijwerkingen en complicaties zich
kunnen voordoen en welke adviezen u meekrijgt.

Inwendige bestraling
Bij een inwendige bestraling worden kleine, radioactieve bronnen in de
prostaat geplaatst. Een groot voordeel van deze techniek is dat veel minder
gezond weefsel bestraald wordt dan bij een uitwendige bestraling. Bij
prostaatkanker wordt jodium-125 gebruikt, een radioactieve stof die een
vervaltijd heeft van 60 dagen. Dat betekent dat de radioactiviteit na 60
dagen gehalveerd is. Het radioactieve jodium-125 zit opgesloten in een
titanium omhulling. Deze omhulling noemen we het zaadje. De radioactieve
stof komt door de omhulling dus niet vrij in het lichaam.
De jodiumzaadjes blijven levenslang in de prostaat achter, maar zijn na
langere tijd niet meer radioactief. De bestraling beperkt zich vrijwel tot de
prostaat. Voor deze behandeling is algehele narcose of een ruggenprik
nodig.

Voorbereiding
Voor de behandeling is een vooronderzoek nodig. Dit houdt in dat u een
voorlichtingsgesprek met de patiëntenvoorlichter krijgt. Verder krijgt u
een preoperatieve screening. Dit houdt in dat er bloedonderzoek wordt
uitgevoerd en dat een elektrocardiogram (hartfilmpje) wordt gemaakt. Ook
zal de anesthesist u poliklinisch beoordelen.
Voor de operatie is het nodig dat uw endeldarm leeg is. Daarom moet u op
zondagavond en maandagmiddag voor de ingreep een zetpil gebruiken.
Welke zetpil u moet gebruiken en waar u deze kunt krijgen, hoort u bij
het voorlichtingsgesprek. Twee dagen voor de operatie moet u een licht
verteerbaar dieet volgen. Bij het voorlichtingsgesprek krijgt u informatie
mee over wat een licht verteerbaar dieet is.

Opname
Voor de operatie wordt u een dag opgenomen. Op de afgesproken
tijd meldt u zich bij de balie van de verpleegafdeling. U hoort bij het
voorlichtingsgesprek op welke afdeling u zich moet melden. U moet zich
nuchter melden op de afdeling. Dit betekent dat u de avond voor de
opname vanaf 00.00 uur niets meer mag eten en drinken.

Operatie

Figuur 1. Ligging tijdens de implantatie
De implantatie vindt plaats onder algehele verdoving of na plaatselijke
verdoving door middel van een ruggenprik.
Eerst brengen we een blaaskatheter in. Met de echografiesonde in de
endeldarm brengen we de prostaat in beeld op een monitor. De uroloog/
radiotherapeut brengt vervolgens 15 tot 30 holle naalden in de prostaat.
Dit gebeurt door de huid, tussen scrotum (balzak) en anus. Het precieze
aantal is afhankelijk van de prostaatgrootte. Via deze naalden brengen
we de radioactieve zaadjes in de prostaat. Vervolgens verwijderen we de
naalden. Het plaatsen van de zaadjes (in totaal tussen de 40 en 80) volgen
we tijdens de ingreep via echobeelden. De operatie neemt ongeveer 2,5 uur
in beslag.
Na de behandeling wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Dezelfde dag, na de implantatie, maken we een controlefoto om het aantal
zaadjes vast te leggen. We verwijderen de blaaskatheter. U mag naar huis
wanneer u weer op normale wijze kunt plassen.

Figuur 2. Controlefoto

Bijwerkingen en mogelijke complicaties
Na de behandeling zult u een bloeduitstorting onder de balzak hebben.
Dit is over het algemeen niet pijnlijk. De bloeduitstorting verdwijnt binnen
enkele dagen tot uiterlijk enkele weken.
Het kan ook zijn dat u in de eerste weken plasklachten heeft. Die uiten zich
in de vorm van een branderig gevoel en vaker moeten plassen. Ook kan uw
urine in het begin wat bloed bevatten.
Soms ontstaan lichte diarreeklachten en zit er wat slijm bij de ontlasting.
Over het algemeen zijn ook deze verschijnselen binnen enkele weken
verdwenen.

De kans op een erectiestoornis als gevolg van de behandeling wordt
wisselend beschreven: tussen de 10 en 70%. Waarschijnlijk is de beste
schatting dat u 50% kans heeft op een erectiestoornis. Hoewel zeldzaam,
zijn andere ernstige bijwerkingen en behandelingsrisico’s niet helemaal uit
te sluiten. De kans op darmschade ligt onder de 5%. Het komt vrijwel niet
voor dat mensen door deze operatie last krijgen van incontinentie.

Stralingsveiligheid
Het radioactieve jodium-125 zit zoals eerder omschreven opgesloten in een
titanium omhulling. De radioactieve stof komt door de omhulling niet vrij
in uw lichaam. De hoeveelheid radioactiviteit die u meedraagt, levert geen
gevaar op voor u en uw omgeving.
We adviseren u wel om de eerste twee maanden direct lichamelijk contact
met kleine kinderen of zwangere vrouwen zoveel mogelijk te beperken.
U kunt verder een normaal sociaal leven leiden. Reizen e.d. is gewoon
mogelijk.
Omdat de mogelijkheid bestaat dat u in de eerste weken na de behandeling
één of meer zaadjes uitplast met de urine, moet u plassen door een zeefje.
Vindt u in het zeefje een zaadje? Pak dit dan met een pincet op en bewaar
het in een loden kokertje. Het zeefje en het loden kokertje krijgt u mee bij
ontslag uit het ziekenhuis.
U kunt na deze ingreep gewoon seksuele gemeenschap hebben. Ook hierbij
kunt u een zaadje via het sperma kwijtraken. We raden u daarom aan om de
eerste weken een condoom te gebruiken en de inhoud te inspecteren.

Na de operatie
Voordat u naar huis gaat, ontvangt u schriftelijk advies over de
stralingsveiligheid. Bij het ontslag krijgt u ook een recept mee voor
medicijnen die eventuele plasklachten verlichten.
Verder krijgt u het eerder genoemde zeefje, pincet en loden kokertje mee.
U krijgt een afspraak op de polikliniek bij de uroloog. Ook maken we met u
een afspraak bij de radiotherapeut en een afspraak voor een CT-scan ter
controle. Van deze CT-scan ontvangt u geen uitslag.

Hieronder volgen een paar adviezen voor na de operatie:
• Doe de eerste dagen geen zwaar werk.
• Fiets de eerste twee weken niet.
• Het is belangrijk om de eerste dagen voldoende te drinken (twee liter per
dag).

Contact
Heeft u nog vragen over de ingreep of krijgt u te maken met complicaties?
Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze gegevens:
HMC Antoniushove
afdeling Radiotherapie
Gruttolaan 18
2261 EV Leidschendam
Tel. nr. 088 979 23 57
Buiten kantooruren kunt u in geval van spoed contact opnemen met de
dienstdoende uroloog via telefoonnummer 088 97 97 900.
Parkeren:
Burgemeester Banninglaan 18
2262 BA Leidschendam
Kiss&ride:
Gruttolaan 18
2261 EV Leidschendam
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