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RADIOTHERAPIE:

NAAR EEN STEEDS PRECIEZERE
KANKERBEHANDELING
maximaal de gezonde hersenen (ook

Ongeveer 60% van alle kankerpatiënten hebben
tijdens hun ziekte radiotherapie nodig. Via stralen met een hoge energiewaarde vernietigt radiotherapie kankercellen. Die behandeling heeft de
voorbije 20 jaar een enorme ontwikkeling gekend
dankzij technische vooruitgang. Het toestellenpark van de dienst radiotherapie van het UZ Brussel volgt doorlopend de trends naar meer precieze
bestraling.
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om de patiënt aan de bestralingstafel vast te maken om zo bewegingen

Prof. Mark De Ridder:
“Het toestellenpark van de dienst
radiotherapie van het UZ Brussel volgt
doorlopend de trends naar meer precieze
bestraling en maakt keuzes op maat
van de patiënt.”

Het UZ Brussel gaat
steeds op zoek naar
technieken om het
comfort van de
patiënt te verhogen.
Wereldprimeur
met Radixact
Midden oktober nam het UZ Brussel als
eerste wereldwijd het nieuw bestralingstoestel Radixact in gebruik. De
eerste patiënten werden reeds succesvol bestraald. Radixact is specifiek ontworpen voor complexe radiotherapie.
Het toestel straalt nauwkeuriger dan
zijn voorganger de Tomotherapie. Het
maakt een CT-scan met een betere resolutie, waardoor er exacter kan gewerkt worden. Verder zal de bestraling
sneller gebeuren, waardoor de patiënt
minder lang hoeft stil te liggen. Met dit
nieuwe systeem wil de dienst radiotherapie niet enkel geïndividualiseerde beren, op basis van zijn anatomie. Deze
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PROF. THIERRY GEVAERT,
COÖRDINATOR MEDISCHE FYSICA
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