
 

 
RADIOTHERAPIE BIJ PRIMAIRE HERSENTUMOREN  
Een primaire hersentumor is een tumor die ontstaan is in de hersenen of hersenvliezen. 
Hersentumoren kunnen goed- en kwaadaardig zijn. Radiotherapie (bestraling) is een behandeling van 
kanker door middel van straling. Het doel van de behandeling is om kankercellen te doden, terwijl 
gezonde cellen zoveel mogelijk gespaard blijven.  
 
Soorten hersentumoren  
Meningeoom  
Dit is een tumor die ontstaat in de hersenvliezen die om de hersenen heen liggen. De meeste 
meningeomen zijn goedaardig, sommigen hebben kwaadaardige kenmerken. Wanneer een 
meningeoom op de hersenen drukt, kan dit klachten geven waarvoor een operatie en/of 
bestralingsbehandeling noodzakelijk is.  
 
Glioom  
Een glioom is een tumor die ontstaat uit de steuncellen (= glia) van de hersenen. De belangrijkste 
soorten zijn:  

 astrocytoom  

 oligodendroglioom  

 mengvormen van bovenstaande tumoren  
 
De mate van kwaadaardigheid wordt uitgedrukt in graden: graad I t/m IV.  
Een hooggradig glioom (graad III en IV) gedraagt zich kwaadaardiger dan een laaggradig glioom. Een 
hooggradig glioom groeit sneller en wordt daarom eerder bestraald. Een graad IV glioom wordt ook 
wel een glioblastoma multiforme genoemd.  
 
Uitzaaiingen in de hersenen  
Er kunnen ook uitzaaiingen in de hersenen ontstaan door primaire tumoren ergens anders in het 
lichaam. Dan is er geen sprake van een hersentumor. De behandeling wordt dan afgestemd op de 
soort kanker waarvan de uitzaaiing afkomstig is. Onderstaande informatie is dan niet van toepassing.  
 
Waarom bestraling bij hersentumoren  
Zowel bij goedaardige- als kwaadaardige hersentumoren kan bestraling worden toegepast.  
Omdat een kwaadaardige hersentumor maar zelden volledig verwijderd kan worden met de operatie, 
is bestraling vaak nodig. Bestraling kan worden uitgevoerd:  
- in plaats van een operatie als een operatie niet mogelijk is  
- na een operatie om de achtergebleven cellen zoveel mogelijk te vernietigen 
 
Bestralingsschema’s en -technieken  
De keuze voor een bestralingsschema is maatwerk. Welke bestralingsbehandeling u precies krijgt, 
legt de radiotherapeut-oncoloog u uit tijdens het eerste gesprek.  
Het schema hangt af van diverse factoren en uw persoonlijke situatie zoals:  

 het type tumor  

 de plaats van de tumor  

 de grootte van de tumor  

 uw leeftijd  

 uw lichamelijke conditie  
 
De bestraling duurt maximaal 6 weken en u komt dan meestal 5x per week. De bestraling zelf duurt 
maar enkele minuten per keer. Het te bestralen gebied wordt vanuit meerdere richtingen bestraald. 
Om gezond weefsel zoveel mogelijk kans te geven om te herstellen, wordt de totale dosis over een 
groot aantal keren verdeeld.  
 
Stereotaxie  
Stereotactische bestraling is een bestralingstechniek die vooral geschikt is voor tumoren die goed 
begrensd zijn. Goed begrensd wil zeggen dat de tumor niet doorgroeit in omliggend weefsel. Vooral 
meningeomen en uitzaaiingen in de hersenen zijn hiervoor geschikt. Ook brughoektumoren en 
hypofysetumoren kunnen op deze manier worden bestraald. Er worden meerdere smalle 
bestralingsbundels vanaf verschillende kanten gericht op een heel klein bestralingsgebied. Zo kan de 
tumor heel precies worden bestraald waarbij het te bestralen gebied beperkt blijft. Daardoor kan de 
tumor een hele hoge bestralingsdosis krijgen, terwijl we het omliggende weefsel zo veel mogelijk 
sparen. Het aantal bestralingen kan variëren van laag (tot 5 bestralingen) tot hoog (tot 30 



bestralingen). Dit is vooral afhankelijk van het soort tumor, de grootte en de ligging ten opzichte van 
omliggende structuren. Een stereotactische bestraling in een laag aantal bestralingen wordt ook wel 
radio-chirurgie genoemd.  
U kunt een stereotactische bestraling krijgen als een in opzet genezende behandeling of als een 
palliatieve behandeling (klachtenverlichting).  
 
Voorbereidingen voor de bestraling  
 

 Gesprek radiotherapeut-oncoloog en voorlichter  
Als u verwezen bent naar de afdeling radiotherapie, dan krijgt u eerst een gesprek met de 
radiotherapeut-oncoloog. Deze bespreekt met u de behandeling, de voorbereidingen en de 
bijwerkingen. In een persoonlijk gesprek met de voorlichter krijgt u aanvullende praktische informatie.  
U krijgt op de afdeling radiotherapie een behandelwijzer waarin u belangrijke informatie kunt u 
teruglezen.  
 

 Masker maken  
Voor bestraling van de hersenen maken we altijd eerst een fixatiemasker. 
Dit is een kunststof afdruk van uw hoofd. Zo kunt u uw hoofd tijdens de 
bestraling niet bewegen. Het maken is pijnloos en duurt ongeveer 10 
minuten. We maken het masker met een kliksysteem aan de 
bestralingstafel vast, zodat u bij elke bestraling in precies dezelfde 
houding ligt. Een fixatiemasker houdt geen straling tegen. 
 

 CT-scan als voorbereidingen voor de bestraling  
Met een CT-scan wordt een serie opnames gemaakt van het te bestralen gebied. De radiotherapeut-
oncoloog maakt op basis van deze foto’s een bestralingsberekening. U ligt bij het maken van de CT-
scan met het masker al in precies dezelfde houding als bij de bestraling. Na het maken van de foto’s 
tekenen we lijnen op het masker. Zo kunnen we tijdens de bestraling exact dezelfde houding 
terugvinden.  
 
Soms nog een MRI-scan als voorbereiding  
Ook gegevens van een MRI-scan worden gebruikt bij het maken van 
de bestralingsberekening. Bij stereotactische radiotherapie krijgt u ter 
voorbereiding op de bestralingen ook een zeer nauwkeurige MRI-
scan. Bij bestralingen voor een glioom, wordt hiervoor de MRI-scan 
gebruikt die eerder al gemaakt is bij het bepalen van de diagnose of 
na de operatie.  
 
De behandeling  
Tijdens de bestraling ligt u met het masker op in dezelfde houding als bij de CT-scan. Dit controleren 
wij door tijdens de bestraling foto's te maken van de houding.  
Radiotherapeutisch laboranten voeren de dagelijkse bestralingen uit. De bestraling zelf duurt enkele 
minuten en is pijnloos.  
 
Bijwerkingen  
Deze bestralingsbehandeling kan bijwerkingen geven. Welke bijwerkingen u krijgt en in welke mate 
deze optreden, is niet precies te voorspellen. U krijgt informatie over de bijwerkingen die mogelijk bij u 
optreden. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:  

 vermoeidheid  

 plaatselijk haaruitval  

 hoofdpijn  

 misselijkheid/braken  
 
Chemoradiatie: bestraling met gelijktijdig chemotherapie  
Bij hooggradige gliomen wordt de bestraling meestal gecombineerd met chemotherapie. 
Chemotherapie is een behandeling met medicijnen die de celdeling remmen. U slikt dan tijdens de 
bestralingsperiode dagelijks tabletten temozolomide. Dit middel versterkt de werking van de bestraling 
en heeft meestal milde bijwerkingen. Na afloop van de bestralingsperiode volgt er (na een 
rustperiode) een chemotherapiekuur met een hogere dosis.  
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