
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG  
 

Levertumor behandeling 

RFA of MWA 
 
 

In overleg met uw arts heeft u besloten tot een RFA/MWA-behandeling. 

RFA staat voor Radio Frequente Ablatie en MWA voor Microwave Ablatie. 

In deze folder leest u meer over de gang van zaken voor, tijdens en na 

het behandeling. 

 

Wat is een RFA/MWA-behandeling? 

Bij een RFA/MWA- behandeling verhit de interventieradioloog tumorcellen. Door deze 

verhitting zullen deze cellen afsterven. De interventieradioloog zal tijdens de behandeling 

een naald in de tumor prikken, via deze naald zal de opwarming van de tumor plaatsvinden.  

Een RFA/MWA behandeling kan gebruikt worden voor tumoren in de lever. De behandeling 

vindt plaats in de ruimte van de CT-scan.  

 

Voorbereiding 

Narcose 
De behandeling zal plaatsvinden onder algehele narcose. U krijgt voorafgaand aan de 

behandeling een afspraak bij de anesthesioloog om de narcoseprocedure te bespreken.  

 

Nuchter  
Het is belangrijk dat u tijdens de ingreep nuchter bent. Dat betekent dat u van te voren niet 

mag eten of drinken. De anesthesioloog bespreekt dit met u.  

 

Medicijngebruik  
Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Soms moet u daarmee stoppen voorafgaande 

aan de behandeling. Neem daarom contact op met uw aanvragend arts als u 

bloedverdunners gebruikt. 

 

Bent u diabetes patiënt en gebruikt u hiervoor medicijnen? Lees dan de folder ‘Voorbereiding 

op behandeling voor diabetespatiënten’ voor adviezen ten aanzien van het uw 

medicijngebruik. 

 

Verblijf in het ziekenhuis 
Voor deze behandeling moet u in het ziekenhuis verblijven.  

Na ontvangst op de afdeling neemt u plaats op een bed en brengt de verpleegkundige u naar 

de behandelkamer. Na de behandeling gaat u eerst naar uitslaapkamer (recovery) en daarna 

weer terug naar de afdeling. 
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Contrastmiddel en nierfunctie 
Tijdens het onderzoek krijgt u jodiumhoudend contrastmiddel via een infuus toegediend. Dit 

contrastmiddel wordt door de nieren uitgescheiden. Het is bij dit onderzoek belangrijk om de 

nierfunctie te controleren. Dit gebeurt via bloedonderzoek. Afhankelijk van de uitslag zijn 

soms aanvullende maatregelen nodig. Als dat bij u het geval is, bellen wij u op. Als dat niet 

nodig is, hoort u niets.  

 

De behandeling 

Wij vragen u plaats te nemen op de CT-tafel waarna u narcose krijgt van de anesthesioloog. 

Daarna wordt het te behandelen ontbloot en start de interventieradioloog met de 

behandeling. 

 

Duur van de behandeling 
De behandeling duurt ongeveer 120 minuten.  

 

Na de behandeling 

U ontwaakt op de behandelkamer en gaat dan eerst naar de uitslaapkamer en daarna 

brengen we u terug naar de verpleegafdeling gaat. Als er geen complicaties zijn en de 

controles zijn goed, dan kunt u weer naar huis. 

 

Pijnbestrijding 
Het is mogelijk dat u na de behandeling pijn heeft. In overleg met de aanvragend arts kunt u 

pijnstilling gebruiken. 

 

Bijwerkingen 
 De meest voorkomende bijwerking is een post-ablatie-syndroom. Dit lijkt op de griep, 

verschijnselen hiervan zijn pijn, verhoging, misselijkheid, braken en spierpijn. Dit kan 1 - 2 

weken duren.  

 De lever is een goed doorbloed orgaan, omdat we hier in prikken kan het zijn dat er een 

kleine bloeding in de lever op treed.  

 

Als u last heeft van bijwerkingen of twijfelt over de aard hiervan, neem dan contact op 

met uw aanvragend arts. 

 

De uitslag 

De aanvragend arts bespreekt het resultaat van de behandeling met u. 
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Vragen? 

U kunt ons gewoon bellen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op 

www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw 

zorgverzekeraar of kijk op  www.olvg.nl/zorgnota 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/radiologie 

 

Contact  
afdeling Radiologie, locatie Oost 

T 020 599 33 25 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)  

E radiologieoosterpark@olvg.nl  

Route C1 

 

afdeling Radiologie, locatie West 

T 020 510 88 98 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur) 

E radiologie.afdeling@olvg.nl 

Route 15 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden 

Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 4 juli 2019, foldernr.3867 
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