
Gelijktijdige bestraling en chemotherapie 
bij slokdarmkanker

U start binnenkort met de behandeling van slokdarmkanker. U krijgt 

tegelijk radiotherapie en chemotherapie. Dit noemen we chemoradiatie. 

Radiotherapie is de behandeling van kanker met straling, oftewel be-

straling. Chemotherapie is de behandeling van kanker met medicijnen. 

Chemotherapie versterkt de werking van de radiotherapie. Hieronder vindt 

u uitleg over de bestraling. 

U krijgt van uw internist-oncoloog uitgebreid uitleg over de  

chemotherapie. 

 ʔ De behandeling
Afhankelijk van uw situatie wordt u na de chemoradiatie eventueel geopereerd. 
Als u geopereerd wordt, wordt u 23 keer bestraald. Als u niet geopereerd wordt, 
wordt u 28 keer bestraald.

Uw afspraken voor bestraling en chemotherapie
U komt voor de bestraling doordeweeks dagelijks naar de afdeling radiothera-
pie. Tijdens de bestralingsperiode krijgt u 1 keer per week chemotherapie. Dit 
gebeurt op de dagbehandeling van het ziekenhuis. Opname voor de chemothe-
rapie is bijna nooit nodig.

Eventuele operatie
Voor een eventuele operatie verwijst de internist-oncoloog van de Noordwest 
Ziekenhuisgroep u naar een ander ziekenhuis. De chirurg van dit ziekenhuis 
beoordeelt vóór de start van de chemoradiatie of een operatie mogelijk is. U 
wordt dan 6 tot 12 weken ná de chemoradiatie eventueel geopereerd. U krijgt 
van de chirurg van het ziekenhuis waar u geopereerd wordt uitgebreid uitleg 
over de operatie.
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 ʔ Mogelijke bijwerkingen van de bestraling
Het kan zijn dat u door de bestraling langzaamaan (een van) de volgende 
klachten krijgt. Deze bijwerkingen zijn aan het eind van de behandeling en kort 
daarna meestal het hevigst.

Huidreactie
De bestraalde huid kan wat rood of droog worden. Deze klachten verdwijnen na 
afloop van de bestralingen vanzelf. We raden u aan om tijdens de bestralings-
periode niets op de bestraalde huid te smeren.

Vermoeidheid
Het kan zijn dat u (tijdelijk) last krijgt van vermoeidheid. De mate waarin is per 
persoon heel verschillend.

Passage- en slikklachten
U kunt tijdens de bestralingsperiode het gevoel hebben dat het eten niet goed 
zakt. Dit worden passageklachten genoemd. Dat komt door irritatie van het 
slijmvlies van de slokdarm. Of door het vasthouden van vocht rond de slokdarm 
door de bestraling (oedeem). Ook kan het zijn dat u moeilijker kunt slikken. 
Deze klachten kunnen tijdelijk erger worden.

Pijn 
Bestraling irriteert tijdelijk het slijmvlies van de slokdarm. Hierdoor kunt u 
pijn in uw slokdarm krijgen. De radiotherapeut kan u zo nodig een pijnstiller 
voorschrijven.

Hoesten en slijm
Soms raakt ook een klein deel van een long geïrriteerd. Mogelijk moet u daar-
door tijdelijk wat hoesten en krijgt u last van slijmvorming.

 ʔ Elke week een afspraak met uw radiotherapeut
U heeft elke week een afspraak met uw radiotherapeut. U kunt dan uw eventuele 
klachten bespreken en al uw vragen stellen. De afspraak met de radiotherapeut 
wordt gecombineerd met uw afspraak voor de bestraling.



 ʔ Diëtiste
U heeft ongeveer in de 2e week van de bestraling een afspraak met de diëtiste 
van de afdeling radiotherapie. Ze gaat samen met u na of u voldoende eet en/of 
voldoende kúnt eten. U krijgt van de diëtiste een advies op maat.


