
Draag zelf zorg voor uw huid 

Huidverzorging 
bij radiotherapie

Deze brochure is bedoeld voor patiënten die 
binnenkort radiotherapie ondergaan. 
U vindt er informatie in over zelfzorg, zodat 
u tijdens en onmiddellijk na de behandeling 
uw huid kunt beschermen en verzorgen. 



Uw behandelend arts of zorgverlener 
zal u advies geven over wassen en 
kleden, hydraterende behandeling en 
bescherming tegen zon of koude.

Het is belangrijk om samen met uw 
arts en zorgverlener een optimale 
behandeling te bespreken vanaf dag 1 
van de radiotherapie.
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Uw arts heeft u radiotherapie geadviseerd

Uw huid is dapper

Mogelijke huidreactie  

Gevoeligheid van de huid

Vijf stadia

Grijp tijdig in: tips vanaf dag 1

Tip 1: wassen

Tip 2: beschermen en hydrateren van de huid 

Tip 3: uw kleding 

Tip 4: vermijd blootstelling aan extreme temperaturen 

Als de radiotherapie beëindigd is

Flamigel® RT, klinisch bewezen
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U bent niet alleen: 1 op de 2 patiënten met kanker 
krijgt te maken met radiotherapie
 
Voor veel patiënten breekt een enigszins onzekere, 
emotionele periode aan wanneer ze vernemen dat 
ze radiotherapie moeten ondergaan. 

In deze brochure vindt u tips en advies over 
de manier waarop u uw huid tijdens en na uw 
radiotherapie het best kunt beschermen en 
verzorgen.

Uw arts heeft 
u radiotherapie 
geadviseerd
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Uw huid 
is dapper

Met radiotherapie of bestraling 
willen de artsen de kankercellen 
vernietigen. Daarbij kan men 
niet vermijden dat ook de 
omliggende huid bestraald 
wordt. Maar gezond weefsel 
herstelt zich gemakkelijker dan 
kankercellen. Daardoor slaagt 
de behandeling erin de kanker 
te vernietigen, terwijl de gezonde 
cellen zich op termijn in stand 
kunnen houden.
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Mogelijke huidreactie

Radiotherapie veroorzaakt mogelijk in een 
eerste stadium roodheid van de huid. De huid 
kan droog worden, gaan schilferen en blaren 
vertonen. Ze kan jeuken en zelfs pijnlijk worden. 

Om radiotherapie zo comfortabel mogelijk 
te maken en de huidaantasting te beperken, 
volgen hier enkele tips.
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Gevoeligheid van de huid

Tijdens uw radiotherapie kan uw huid beginnen jeuken, kunt 
u uitslag krijgen en kan uw huid droog, strak of pijnlijk aanvoelen.

De gevoeligheid voor huidreacties tijdens radiotherapie hangt 
af van een groot aantal factoren. Sommige reacties zijn 
gebonden aan de behandeling, zoals de dosis die u per sessie 
krijgt. Daarnaast is er sprake van een individuele gevoeligheid.  

Zones met veel huidplooien vertonen gemakkelijker 
huidreacties: de borst, de oksel, de lies en de huid rond de 
intieme delen. Ook de huid rond de gewrichten is gevoeliger.

Soms zijn de huidreacties ernstiger in het hoofd- en halsgebied, 
doordat de huid hier gevoelig is en deze zone vaak wordt 
blootgesteld aan de zon. Als uw hals wordt behandeld, kan het 
helpen om buiten een katoenen of zijden sjaal te dragen.
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0 1 2 3 4Vijf stadia

De huidreacties bij radiotherapie 
worden ingedeeld in vijf stadia 
naargelang de ernst, van 0 
(ongeschonden huid) tot 4.  
Voor elk van deze stadia bestaan 
er specifieke aanbevelingen rond 
huid- en wondzorg.
Specifieke behandelingen 
zijn beschikbaar. De arts en 
verpleegkundigen van het 
behandelende team zullen u 
hierin bijstaan.

Gebruik een hydroactieve 

colloïd gel zoals Flamigel® RT. 
Breng vanaf dag 1 driemaal 
daags een ruime hoeveelheid 

Flamigel® RT aan op de 
behandelde zone. Smeer de 
gel voorzichtig in.

• Geen huidreactie
• Milde tot pijnlijke 

roodheid 
• Droge schilferende 

huid 
• Jeukende blaren

• Vochtige schilferende 
huid 

• Open wondjes

Specifieke wondzorg, 
geadviseerd door uw 
behandelend arts of 
verpleegkundige.

Huidreacties bij radiotherapie

Symptomen Behandeling 
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Grijp tijdig in,
tips vanaf dag 1

Hier volgen enkele nuttige 
tips. Belangrijk is dat u deze 
voorzorgsmaatregelen toepast 
vanaf dag 1 van uw behandeling, 
om het risico op huidbeschadiging 
te beperken. Wacht niet tot de 
roodheid optreedt. 
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Tip 1:
wassen

Wassen van de bestraalde huidzone 
is aan te raden. Het houdt uw huid
in optimale conditie zolang
uw behandeling duurt.

• Neem een douche met een zachte straal. 

• Als u liever een bad neemt, gebruik dan 
zeker een neutrale zeep, zeepvrije wasgel 
of zachte wasolie en lauw water (niet te 
warm).     

• Zeep de bestraalde zone in met 
uw handen in plaats van met een 
washandje. Handen zijn zachter voor 
de huid.

• Droog de huid al deppend, zonder 
te wrijven. Droog zorgvuldig de 
huidplooien. 

• Deodorant kan gemakkelijker aan te 
brengen zijn met een roller, omdat 
u dan meer controle heeft. Gebruik geen 
deodorant op gescheurde huid. 

• Scheer elektrisch bij bestraling van keel, 
hals of oksel. Gebruik geen aftershave/
parfum als de huid gescheurd is of 
pijnlijk aanvoelt. 

• Was altijd uw handen voor u Flamigel® RT 
aanbrengt.
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Tip 2:
beschermen en hydrateren van 
de huid

Flamigel® RT hydrateert de beschadigde huidzone en herstelt 
de vochtbalans.

• Flamigel® RT vormt een barrière tegen vuil van buitenaf, bevochtigt en herstelt de huid 
en verzacht pijn.   

• Zoals voor de andere maatregelen is het belangrijk dat u Flamigel® RT gebruikt vanaf dag 1 van 
uw behandeling. Wacht niet tot de roodheid optreedt. 

• Flamigel® RT is geschikt voor droge, schilferende huid. Als de huid vocht afgeeft en er wondjes 
ontstaan, vraag dan advies over een alternatieve behandeling aan uw behandelend arts of 
verpleegkundige. 

• Flamigel® RT vermindert de intensiteit van vroege huidreacties veroorzaakt door radiotherapie 
zoals rode, droge, jeukende, schilferende of geïrriteerde huid (droge desquamatie). 

• Flamigel® RT helpt pijn, roodheid en een warm gevoel te verminderen dankzij het verkoelende 
effect en kalmeert zo blootgestelde huidzones.
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Tip 3:
uw kleding

• Draag kleding die gemakkelijk zit. Zorg dat 
ze geen wrijving veroorzaakt, aangezien dit 
het risico op huidreacties verhoogt. 

• Draag kleding die de huid laat ademen. 

• Als u een bh draagt, zorg dan dat die 
zacht en comfortabel is en geen wrijving 
veroorzaakt. 

• Als u radiotherapie van het bekkengebied 
krijgt, draag dan zacht en comfortabel 
ondergoed en kleding die geen wrijving 
veroorzaakt.

• Vermijd kleefpleisters of zelfklevende 
verbanden in de bestraalde zone, 
aangezien het verwijderen ervan pijn doet.

DOEN

NIET DOEN
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• Bescherm uzelf tegen wind en kou. 

• Dek de bestraalde huidzone af tegen direct 
zonlicht. 

• Leg geen ijszakjes of warmwaterkruik op de 
bestraalde huidzone. 

• Ga niet naar de sauna of de zonnebank. 

• Douch onmiddellijk na het zwemmen om 
chloor te verwijderen.  Breng Flamigel® RT aan 
op de zorgvuldig gedroogde huid.  
Zwem niet als uw huid gescheurd is of pijnlijk 
aanvoelt.

Tip 4:
vermijd blootstelling aan 
extreme temperaturen
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Als de radiotherapie
beëindigd is

Na het beëindigen van de radiotherapie
kan de huidreactie nog 2 tot 4 weken
zichtbaar blijven.

Ook in deze 2-4 weken na de  
radiotherapie kunt u het best alle 
opgesomde maatregelen toepassen 
voor baden, kleding, huidverzorging en 
blootstelling aan extreme temperaturen.
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Als de radiotherapie
beëindigd is

 

Flamigel® RT:
• is een beschermende gel (geen crème) die een beschermende barrière vormt tegen vuil van 

buitenaf.

• hydrateert de getroffen huidzone, herstelt de vochtbalans en vermindert de intensiteit van vroege 
symptomen van door radiotherapie veroorzaakte huidreacties zoals rode, droge, jeukende, 
schilferende, vervellende of geïrriteerde huid (droge desquamatie).  

• vertraagt het ontstaan en vermindert het optreden van vochtige desquamatie door radiotherapie en 
helpt zo de voorgeschreven radiotherapie voort te zetten.

• helpt pijn, roodheid en een warm gevoel te verminderen dankzij het verkoelende effect en kalmeert 
zo blootgestelde huidzones. Flamigel® RT helpt een optimale omgeving voor wondgenezing 
te creëren om de celhernieuwing te versnellen, zodat de getroffen huid snel heelt en de kans 
op littekenvorming afneemt.

De werkzaamheid van Flamigel® RT is aangetoond in de praktijk door casuïstiek en klinisch 
bewezen. 1.2

1 Censabella S. et al. Retrospective study of radiotherapy induced skin reactions in breast cancer patients; reduced incidence of moist desquamation with 
a hydroactive colloid gel versus dexpanthenol. Eur J Oncol Nurs. 2014 Oct; 18(5);499-504.
2 Censabella S. et al. Efficacy of a hydroactive colloid gel versus historical controls for the prevention of radiotherapy-induced moist desquamation 
in breast cancer patients. Eur J Oncol Nurs. 2017 Aug; 29:1-7.

Flamigel® RT, klinisch bewezen
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Verzorgingsadvies Flamigel® RT

Flamigel RT vertraagt het ontstaan en vermindert het optreden 
van vochtige desquamatie door radiotherapie en helpt zo de 
voorgeschreven radiotherapie voort te zetten.

Creëert een optimale 
omgeving voor 
wondgenezing om 
de celhernieuwing te 
versnellen 

Beschermt de huid

Vermindert pijn

Verkoelt de huid

Hydrateert de huid 
en herstelt 
de vochtbalans

Vermindert roodheid 
en geïrriteerde huid

Vormt een barrière 
tegen vuil van buitenaf



15

 Verzorging
Raadpleeg altijd uw behandelend arts of verpleegkundige.

Reinig de behandelde huidzone met proper water of met een specifieke 
wondreiniger als uw verpleegkundige/arts dit heeft aangeraden.

1
Reinigen

Dep de huid zachtjes droog met een proper (hand)doekje.
2 Drogen

Breng driemaal daags met uw vingers een ruime hoeveelheid Flamigel® 
RT aan op de behandelde huidzone. Doe dit vanaf dag 1. Smeer de gel 
voorzichtig uit.

3
Behandelen





Het advies is gebaseerd op ‘Protocol voor de verzorging van acute huidreacties tijdens en na radiotherapie’, 
versie 2.0 gepubliceerd in 2015 door de VVRO (Vereniging Verpleegkundigen Radiotherapie en Oncologie). 

Deze publicatie is een bewerking van de patiëntpocket van 2018, geschreven door Dr. Michèle Langendries 
en gepubliceerd door Roularta HealthCare. Verwijzingen naar de producten van Flen Health zijn een eigen 
toevoeging.

Illustraties: Pulpi GCV 



Uitgave van 

0344


	GLOBAL-BE-patient pocket-FG RT-FF-FH-BENL-092020-cover
	GLOBAL-BE-patient pocket-FG RT-FF-FH-BENL-092020-inside
	GLOBAL-BE-patient pocket-FG RT-FF-FH-BENL-092020-cover

