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Therapie met Rhenium-186

Uw afspraak is op ________-________-________ om ________.________ uur

Als gevolg van uw ziekte heeft u uitzaaingen in het skelet. Deze
uitzaaingen kunnen erg pijnlijk zijn. De radioactieve stof Rhenium-186
wordt in de botletsels opgenomen en kan daar ter plekke zijn werking
uitoefenen.
Doel van de behandeling
Het doel van de behandeling is pijnbestrijding. Studies tonen aan dat vijftig tot negentig
procent van de patiënten goede resultaten verkrijgt. Afhankelijk van de resultaten kan het
gebruik van pijnstillers verminderen, of zelfs geheel stoppen.

Duur van de behandeling
Voor de behandeling met Rhenium-186 wordt u een dag in het ziekenhuis opgenomen.

Iemand meenemen
Het kan prettig zijn om iemand mee te nemen voor gezelschap, of als Nederlands niet uw
moedertaal is. In verband met het onderzoek mogen dit geen kinderen onder de tien jaar of
zwangere vrouwen zijn.

Voorbereiding
Het wordt aanbevolen voor de behandeling goed te drinken. Het gebruik van ADP
(bifosonaat) is 48 uur voor de behandeling niet toegestaan. Alle andere medicijnen, zoals
pijnstillers, kunt u gewoon blijven gebruiken.

Voor de behandeling
Zes weken voor de behandeling mag u geen bestraling of chemotherapie gehad hebben.

De behandeling




De nucleair geneeskundige dient u Rhenium-186 via een ader toe. Vier tot zes uur later
wordt er een foto van het hele lichaam gemaakt, wat ongeveer dertig minuten duurt. De
foto is vergelijkbaar met een botscan, die u waarschijnlijk al heeft gehad.
Tussen de injectie en het maken van de foto verblijft u in het ziekenhuis voor een
dagopname. U krijgt een eigen kamer, en eten en drinken. Uw begeleiding mag mee naar
uw kamer. Met name de eerste zes uur na de injectie is het belangrijk veel te drinken.
Patiënten die incontinent zijn krijgen voor 24 uur een urinekatheter.

Na de behandeling




Bij de meeste patiënten wordt de pijn in de botten na enige dagen minder of verdwijnt
zelfs helemaal. De eerste drie dagen na de injectie kan de pijn tijdelijk toenemen. Na de
behandeling is het daarom goed om pijnstillers te blijven innemen, en bij een eventuele
verergering van de pijn de dosis te verhogen. Stoppen met de pijnstillers gebeurt in
overleg met de behandelend arts.
Mocht de pijn na enkele maanden terugkeren, dan is herhaling van de behandeling
mogelijk.

De eerste tijd thuis
De radioactieve stof verlaat voornamelijk via de urine het lichaam. Het grootste gedeelte
binnen 24 uur. Om besmetting te voorkomen moet u hier hygiënisch mee om te gaan. Dat wil
zeggen:






Zittend plassen, twee keer het toilet doorspoelen en na toiletgebruik grondig uw handen
wassen.
Als er urine op het toilet is gemorst, maakt u dit met handschoenen aan met tissues
schoon. Vervolgens doet u de handschoenen en tissues in een plastic zak en gooit die
met het gewone huisvuil weg.
Als er radioactieve urine op kleding of beddengoed terechtkomt, wast u die apart in de
wasmachine. Daarna kan het weer normaal gebruikt worden.
In geval van incontinentie gebruikt u vijf dagen lang incontinentiemateriaal.

Naar huis
Na de behandeling kunt u zich duizelig voelen. Wij raden u daarom aan een volwassen
persoon mee te nemen naar het ziekenhuis en ervoor te zorgen dat u naar huis kan worden
begeleid.

Kans op complicaties
Het aantal bloedplaatjes in uw lichaam kan dalen. Bloedplaatjes zijn verantwoordelijk voor de
bloedstolling. Daarom kunt u sneller blauwe plekken krijgen. Ook kan het aantal witte en
rode bloedcellen dalen, maar zal na enkele weken spontaan weer stijgen.

Controle
Uw behandelend arts zal minimaal acht weken lang wekelijks uw bloed controleren.
Mocht u nog vragen hebben, stelt u die dan gerust aan de behandelend arts. Of bel met de
afdeling Nucleaire Geneeskunde.
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Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl
Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Contact
afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie West
T
020 510 88 77
Route 12
Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?
Bel zo snel mogelijk met de afdeling! Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

IJburg
IJburglaan 727
1087 CH Amsterdam

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden. Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht
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