Radio Frequente Ablatie (RFA)
en Microwave Ablatie
U heeft in overleg met uw arts besloten Radio Frequente Ablatie (RFA) te ondergaan. Graag bereiden wij
u met deze informatie voor op de behandeling. Heeft u na het lezen vragen? Aarzel dan niet om contact
met ons op te nemen.

Dag 1
1
Vanwege de narcose mag u 6 uur
voor de behandeling niet eten en
drinken. U mag wel uw medicijnen
met water innemen. Draag kleding
waarin u makkelijk kunt bewegen
en laat uw sieraden thuis.
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Ontvangst op de verpleegafdeling,
uw bloedstolling wordt
gecontroleerd.
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U gaat naar de afdeling
Radiologie.

6
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Via de naald wordt door de energie van een
radiofrequente wisselstroom of van
radiogolven de tumor verbrand, waarna het
lichaam de afgestorven cellen opruimt en er
uiteindelijk een inwendig litteken overblijft.

De radioloog plaatst met behulp van
echografie en/of CT de naald exact in de
tumor. Bij grotere tumoren zijn er vaak
meerdere naalden nodig.

U wordt onder narcose
gebracht door de
anesthesioloog.

Na de behandeling wordt u
wakker gemaakt en direct
overgebracht naar de
verpleegafdeling of via de
uitslaapkamer.

Dag 2
7

8

U mag weer eten en drinken. Drink
minstens 2 liter vocht per dag om zo
snel mogelijk de contrastvloeistof weer
uit te plassen.

9

U mag, als zich geen complicaties voordoen, de
dag na de ingreep naar huis. De eerste week na
de behandeling moet u rustig aan doen.

Om te bepalen of de behandeling
succesvol is verlopen wordt er na één
maand een scan gemaakt en heeft een
gesprek met de behandelend specialist.

Bijwerkingen
In de eerste dagen na de RFA behandeling kunt u zich met een lichte verhoging wat grieperig
voelen. Ook kunt u vage, toenemende pijnklachten in de buik ervaren. Na ongeveer een week
verdwijnen deze verschijnselen. Treden er problemen op, zoals onwel worden of heftige pijn
neemt u dan contact op met de behandelende arts.

Contactgegevens
Bent u patiënt bij de polikliniek Maag Lever Darmziekten? Bel binnen kantoortijden: 088 75 562 76, daarbuiten: 088 75 555 55. Vraag naar de
dienstdoende arts. Bent u patiënt bij de polikliniek Heelkunde? Bel binnen kantoortijden: 088 75 569 01; daarbuiten: 088 75 555 55. Vraag naar
de dienstdoende arts. Bent u patiënt bij de polikliniek Urologie? Bel binnen kantoortijden: 088 75 607 35; daarbuiten: 088 75 555 55.Vraag
naar de dienstdoende arts.

