Radiotherapie
Tel. 02/541 38 00
http://www.bordet.be/fr/services/servmed/radiother/pratic.htm
Hoofdverpleegkundige: Monica SOMOANO, monica.somoano@bordet.be
Adjunct-hoofdverpleegkundige: Radia AHMIMED
Stagementor: de heren Patrick Efemba en Nicolas Glineur
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1. ONTHAAL
Het radiotherapieteam heet je welkom! Wij wensen jou een aangename stage in onze
dienst. Je vindt hierna belangrijke informatie over de specificiteit van een dienst als de
onze.
Je gaat straks binnentreden in een bijzondere wereld waar je jezelf beknot zult voelen in
je handelingen. Dat heeft alles te maken met de hoge graad van techniciteit,
nauwkeurigheid en beheersing van de apparatuur.
Profiteer er dus van om interesse op te bouwen in de diverse behandelingstechnieken,
de theoretische en wetenschappelijke aspecten van de radiotherapie. Besteed heel veel
aandacht aan je relatie met de patiënten, hun onthaal en hun moreel en fysiek comfort…
Het is belangrijk om ons uiterlijk 2 dagen na de start van je stageverblijf in onze eenheid
je stagedoelstellingen te bezorgen. Zo kunnen we optimaal inspelen op je
verwachtingen. Zo kunnen we je ook een planning voorstellen die aansluit op die
verwachtingen.
2.HOE BEREIK JE DE DIENST?
Neem de ingang aan de Waterloolaan 121.
Volg de wegwijzers “Radiotherapie” (verdieping 01), daal de trap af (4-5 treden), volg de
witte pijlen op de vloer en het bordje “Onthaal en behandelingen”, “Dienst
radiotherapie”.
3. BEGELEIDING TIJDENS JE STAGE

In de mate van het mogelijke begint een stage altijd met een bezoek aan de dienst.
In de loop van de eerste 2 dagen ontvang je een planning van de technieken die
interessant zijn voor observatie (aanmaak fixatiemasker, curietherapie enz…).
Je krijgt de kans om kennis te maken met het werk en de specificiteit van elke
behandelingszaal. Het verpleegkundig team begeleidt jou tijdens heel je stage en staat
klaar om je vragen te beantwoorden.
4. FEEDBACK EN EVALUATIE TIJDENS JE STAGE

Als de stage langer duurt dan één dag, moeten wij aan het einde van de stage het
evaluatiedocument van jouw school invullen.
Je krijgt je evaluatie - opgesteld met het hele verpleegkundig team - overhandigd door de
hoofdverpleegkundige.
Indien de stage voldoende lang duurt, kan halfweg het parcours een kleine feedback
gegeven worden over het verloop.
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5. ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE DIENST
Onze uitrustingen in enkele kerncijfers:
• 4 lineaire accelerators gelokaliseerd in de dienst: 2 van de firma Varian, geïnstalleerd
in 2005 (1 voor tomografie met kegelvormige stralenbundels; beide met IMRT-module)
en 2 van de firma Elekta (tomografie met kegelvormige bundels en VMAT), recent
geïnstalleerd.
• 1 lineaire accelerator (Mobetron) in het operatiekwartier en een sourceprojector met
afstandsbediening.
• Een nieuwe CT-simulator werd geïnstalleerd in 2015.
• 3 stofwisselingskamers voor radioactieve behandelingen, gevestigd in een
hospitalisatie-eenheid (B1).
• 1.800 nieuwe radiotherapiebehandelingen per jaar. Een groot aantal patiënten is
ambulant.
• 7 radiotherapeuten, 5 artsen in radiotherapie-opleiding, 24 gespecialiseerde
technologen en verpleegkundigen, 5 secretariaatsmedewerkers.
• Een dienst radiofysica met 9 radiofysici voor de diensten radiotherapie,
kerngeneeskunde en radiologie.
6. DIENSTREGELING

De dienst is van maandag tot vrijdag geopend, telkens van 7.30 tot 18.00 uur.
De patiënten worden van 8 tot 18 uur behandeld.
We zijn gesloten in de weekends en op feestdagen.
Het gedeelte “voorbereiding” voor de dienst (scannersimulatie) is open van 9 tot 17 u.
Voor het verpleegkundig team is het na 9 uur gemakkelijker om studenten op te vangen
en op te volgen. Daarom verzoeken we je om je uren vanaf 9 uur te presteren.
7. LEERMOGELIJKHEDEN BINNEN DE DIENST

Wat kun je bij ons leren/observeren? (specifieke technieken en/of behandelingen)
-Stappen in het externe radiotherapieproces (schema bijgevoegd).
-De verschillende technieken van externe radiotherapie (conformationeel, met
intensiteitsmodulering, arctherapie, stereotaxis).
-De verschillende beeldvormingstechnieken waarmee het verpleegkundig tam een
correcte en nauwkeurige positionering garandeert (portal, OBI, CBCT).
-Curietherapie indien het uitkomt.
-Pre-operatieradiotherapie (Mobetron).
-TBI (total body irradiation) in de pre-transplantatieregeling, indien het uitkomt.
-Indien de stage voldoende lang duurt, kan een lid van de fysica je uitleggen hoe een
dosimetrie wordt opgesteld.
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8. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE DIENST
De regels zijn vergelijkbaar voor de diverse diensten.
Je vindt ze meer gedetailleerd voor het hele Instituut, in hoofdstuk 6 van de Algemene
Brochure.
De technieken, procedures, patiëntendossiers, ... leer je kennen en toepassen op het
terrein.
9. NUTTIGE LINKS
2 Franse websites:
http://www.sfro.org/ (Frans bedrijf voor oncologische radiotherapie)
http://www.e-cancer.fr/soins/les-traitements/radiotherapie
Ennov/Intranet
Wij hebben ook omvangrijke documentatie (boeken, brochures, ... ) waarover je op elk
moment kunt beschikken voor raadpleging.
10. WAT ALS JE PROBLEMEN HEBT TIJDENS JE STAGE?
Dit komt ook ter sprake in dit hoofdstuk in de Algemene Brochure: je kunt altijd terecht
bij de verpleegkundige(n) met wie je samenwerkt, bij de hoofdverpleegkundige, de
stagementor of de begeleidingsverpleegkundige.
Goed om weten is voorts dat je ook terechtkunt bij de personeelspsychologe, mevr.
Marie Dussart, 1 30 77.
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