
 

 

Uw afspraak voor de Quadramet® therapie: 
 

Op …   /   …   /   ………   om         uur. 

 
Dienst Nucleaire Geneeskunde op: 

  

campus reepkaai 
tel 056 63 41 20 

 
  

 
 

 

Belangrijk om weten! 

 

Bij aankomst meldt u zich eerst aan bij het              
secretariaat van de dienst nucleaire geneeskunde. 

  

Breng uw SIS-kaart samen met de identiteitskaart 
mee. 

  
Wij verzoeken u vriendelijk om op tijd aanwezig te 

zijn voor de behandeling.  De stof wordt speciaal voor 
u klaargemaakt en is slechts korte tijd houdbaar.  De 

behandeling is duur, daarom stellen wij het op prijs 

dat u, indien u verhinderd bent, ons tijdig op de 
hoogte stelt.   

 

 

 Patiënteninformatie 

Quadramet® Therapie 



 

 

 

 
Geachte heer / mevrouw 

  
In overleg met uw behandelende arts is gekozen voor een 

behandeling met de licht radioactieve stof Quadramet®.  

Deze behandeling wordt toegepast bij uitzaaiingen 
(metastasen) in de botten die heel pijnlijk kunnen zijn.  De 

behandeling heeft als doel de pijn in uw skelet te vermin-
deren door de groei van tumorcellen te vertragen.   

  
 

 

 

 

 

Het Quadramet® wordt opgenomen op plaatsen waar ac-

tieve botvorming plaatsvindt, dat zijn ook de plaatsen waar 

de tumorcellen zich bevinden.  Het bevat kleine hoeveel- 
heden van de radioactieve stof Samarium-153 en straalt 

bijna volledig daar waar het in het bot opgenomen wordt 
met als resultaat een zeer plaatselijke therapie.  Omlig-

gend weefsel wordt hierdoor zoveel mogelijk gespaard.  U 
krijgt Quadramet® toegediend door middel van een infuus 

in een bloedvat in uw arm.  Daarna vervoert het bloed de 

vloeistof naar het skelet, waar het wordt opgenomen door 
de aanwezige tumorcellen.  Slechts een klein deel van het 

Quadramet® wordt weer door het lichaam uitgescheiden, 
voornamelijk via de urine en vooral tijdens de eerste dag 

na toediening.   

 
 

 
 

Hoe werkt Quadramet® ? 

 

 

  

Om besmetting van de toiletruimte te voorkomen 

dienen ook mannen altijd zittend te urineren.  Na 

afloop dient u steeds toiletpapier te gebruiken, de 

WC-bril af te vegen, het toilet 2x door te spoelen en 
direct de handen te wassen.   

 

 

 

 

 

 
 

Maak eenmaal per dag het toilet goed schoon en 

gebruik hierbij wegwerphandschoenen 

 

Mocht u toch urine gemorst hebben op de kledij, 

dan is er geen reden tot paniek.  Was de kledij 1x 

apart, daarna kan alles weer normaal gebruikt wor-
den.  Handdoeken, washandjes en andere kledij 

hoeft u verder niet apart te wassen. 

 

Eventueel besmet incontinentiemateriaal kunt u in 

een plastiek zak doen en vervolgens met het huisvuil 
weggooien.   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
Het grootste deel van het radioactieve Quadramet® con-

centreert zich na de injectie in het pijnlijke bot, waar de 
bestraling nog enkele weken in steeds afnemende mate 

doorgaat. 

 
Tot 12 uur na de injectie van Quadramet®, zal het ook in 

de urine en het bloed aanwezig zijn.   Wanneer u zich aan 
de onderstaande adviezen houdt, bestaat er geen enkel 

risico voor de mensen waar u mee in contact komt.  De 
behandelende arts zal deze adviezen verder met u bespre-

ken. 

 
Laat uw partner deze folder ook lezen. 

 

De behandeling levert geen gevaar voor u en uw 

omgeving.  De zogenaamde straling die het Quadra-
met® uitzendt, heeft in lichaamsweefsel slechts een 

reikwijdte van enkele mm.  Mensen in uw omgeving 

kunnen dan ook geen stralingsschade oplopen. 
 

Kinderen tot en met 10 jaar zijn toch gevoeliger voor 

straling dan volwassenen.  Daarom bewaart u best 

een afstand van 1m tot kleine kinderen en zwangere 
vrouwen en beperkt u direct lichamelijk contact (bv 

op de schoot nemen) tot enkele minuten gedurende 

de eerste 4 dagen na toediening.   
 

Drink veel en plas zo vaak mogelijk de eerste dag na 

de inspuiting.   

Leefregels na toediening van Quadramet®  

 

Hoe werkt Quadramet® ? 

 

U dient niet nuchter te zijn voor de toediening van 

het product. 
 

Het wordt aanbevolen om voor de behandeling goed 

te drinken. 

 

Radioactief Samarium153 mag niet aan zwangere vrou-

wen worden toegediend.  In geval van twijfel de arts 

verwittigen.   
 

 
 

 

 
 

Eventuele borstvoeding moet gestaakt worden vanaf 

de behandeling. 

 

Een kinderwens mag ten vroegste zes maanden na de 

behandeling vervuld worden, dit zowel voor mannen 

als vrouwen. 
 

Indien u medicijnen tegen osteoporose (bifosfonaten) 

gebruikt, moet u daar twee weken voor en een week 

na de behandeling mee stoppen.  Uw arts vertelt u 
welke medicijnen u tijdelijk niet mag innemen.  Alle 

andere medicijnen zoals pijnstillers, kunt u gewoon 

blijven gebruiken na overleg met uw behandelend ge-
neesheer. 

 

Het is van belang dat u in de 6 weken voor de behan-

deling geen bestraling of chemotherapie heeft gehad.   

Voorbereiding 



 

 

 

 

De behandeling gebeurt in dagopname.  U meldt zich 

op de afgesproken tijd aan  de onthaalbalie van het 
ziekenhuis.  Nadat u ingeschreven bent, wordt u naar 

uw kamer gebracht.  Het kan prettig zijn om iemand 
mee te brengen.  In verband met de behandeling mo-

gen dit geen kinderen zijn jonger dan 10 jaar of zwan-

gere vrouwen. 
 

Na de toediening van Quadramet® komt er enige 

straling uit uw lichaam.  U verblijft in een eenper-

soonskamer en  beschikt over radio, TV en telefoon 
en een eigen badkamer.  

 

De verpleegkundige plaatst een infuus in een bloedvat 

van de arm.  Dit vocht vult de blaas en helpt de stra-

lingsbelasting tot een minimum te beperken.  Via dit 
infuus wordt het Quadramet® toegediend. 

 

Bent u incontinent?  Gelieve ons te verwittigen. 

 

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.  Dit is niet verontrustend en u mag, indien 

nodig, extra pijnstillers gebruiken.  Stoppen met pijn-
stillers gebeurt in overleg met de behandelende arts.   

 

Mocht de pijn na enkele maanden terugkeren, dan is 

herhaling van de behandeling mogelijk.  

 
 

De behandeling 

 

 

De behandeling  
 

 

 

Vier tot zes uur na de toediening van de therapie 

wordt er een overzichtsscan van het volledige lichaam 
uitgevoerd op de dienst nucleaire geneeskunde.  Dit 

onderzoek duurt ongeveer 30 minuten, is volledig pijn-
loos en vergelijkbaar met een botscan die u al heeft 

gehad.  

 

Na de scintigrafie mag het infuus verwijderd worden 

en mag u het ziekenhuis verlaten. 
 

Het Quadramet® dat ingespoten wordt geeft geen 

bijwerkingen.  Wel kan het aantal bloedplaatsjes en 

witte bloedcellen in uw bloed dalen.  U merkt daar 
echter niets van.  Na acht weken is dit meestal  weer 

hersteld.  Uw behandelend arts controleert daarom op 

gezette tijden uw bloed na deze behandeling.   
 

 
 

 

 
 

 


