Radio-embolisatie
Opname 1 - veiligheidsprocedure
U heeft in overleg met uw arts besloten radio-embolisatie te ondergaan. Deze behandeling bestaat uit
twee opnames, de veiligheidsprocedure en de behandeling. 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.

Opname 1 - veiligheidsprocedure

1
Bespreek voorafgaand
aan de opname uw
huidige medicatie.

U mag 2 uur voor de ingreep niet
meer eten. Het wordt aangeraden
om goed te drinken.

3

2

De verpleegkundige ontvangt
u op de verpleegafdeling.

4

U krijgt een infuus voor extra vocht, een
maagbeschermer en medicatie tegen
eventuele misselijkheid en voor het
eventueel toedienen van pijnmedicatie
tijdens het onderzoek.

6

Er volgt een uitleg en een
gesprek met de arts.
Uw naaste mag hierbij zijn
en vertrekt na het gesprek.

5
De radioloog verdooft vervolgens uw lies.
Er wordt een slangetje in de leverslagader
ingebracht. De contrastvloeistof wordt
ingespoten en er worden gelijktijdig foto’s
gemaakt. Daarna wordt er een kleine
testdosis bolletjes ingespoten.

7
Vervolgens gaat u naar de
verpleegafdeling om een aantal
uren bedrust te houden. Het been
waarin u geprikt bent, moet u zo
stil mogelijk houden.

Bijwerkingen
Neem onmiddellijk contact op met uw huisarts of
dienstdoende arts in het ziekenhuis als:
• De wond in uw lies gaat bloeden. Dit kan namelijk
duiden op een slagaderlijke bloeding. Raak niet in
paniek, maar druk met uw vingers de slagader in uw
lies dicht of laat dit doen door iemand anders.
• Er een toenemende zwelling in de lies optreedt. De lies
is dan pijnlijk en dik.

U gaat daarna naar de afdeling
Nucleaire geneeskunde. Daar wordt
een SPECT/CT scan gemaakt om te
controleren of alle bolletjes op de
goede plek terecht zullen komen.

8
‘s Avonds mag u
naar huis.

Over het algemeen vindt de behandeling
1-2 weken na de veiligheidsprocedure
plaats. De behandeling ziet er vrijwel
hetzelfde uit als de veiligheidsprocedure.

Einde van de opname en leefregels
De plaats waar u geprikt bent, de punctieplaats, mag niet dik worden,
gaan bloeden en/of heel erg pijnlijk worden. Om dit te voorkomen moet u
de eerste tijd na de ingreep rustig aan doen. Het advies is:
• de dag na uw ontslag niet te veel te lopen, enkel kleine stukjes in en om
het huis.
• het traplopen te beperken.
• de eerste drie dagen na ontslag niet zelf auto te rijden of fietsen.
• de eerste week na de ingreep niet te sporten of zware lichamelijk arbeid
te verrichten.
Vanaf de eerste dag na uw ontslag kunt u weer douchen. Uw dagelijkse
activiteiten van voor de behandeling kunt u meestal de derde dag na de
ingreep hervatten.

Contactgegevens
Heeft u nog vragen over de radio-embolisatie behandeling neem dan gerust contact op met de afdeling Nucleair geneeskunde via
telefoonnummer 088 75 588 18 of 088 75 577 81 (op werkdagen), ‘s avonds en in het weekend via 088 75 666 66.

Radio-embolisatie
Opname 2 - behandeling
U heeft in overleg met uw arts besloten radio-embolisatie te ondergaan. Deze behandeling bestaat uit
twee opnames, de veiligheidsprocedure en de behandeling. 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.

Opname 2 - behandeling

Dag 1
1
Bespreek voorafgaand
aan de opname uw
huidige medicatie.

U mag 2 uur voor de ingreep niet
meer eten. Het wordt aangeraden
om goed te drinken.

3

2

4

U krijgt een infuus voor extra vocht, een
maagbeschermer en medicatie tegen
eventuele misselijkheid en voor het
eventueel toedienen van pijnmedicatie
tijdens het onderzoek.

Er volgt een uitleg en een
gesprek met de arts.
Uw naaste mag hierbij zijn
en vertrekt na het gesprek.

De verpleegkundige ontvangt
u op de verpleegafdeling.

5
Bij de behandeling worden miljoenen
radioactieve bolletjes toegediend. Deze
bolletjes bestralen de tumor door hun
radioactiviteit. Daarna wordt het
slangetje verwijderd en de lies
verbonden.

De radioloog verdooft vervolgens uw lies.
De lies wordt aangeprikt en de leverslagader wordt opgezocht en het slangetje
gepositioneerd.

Dag 2
6

7

Vervolgens gaat u naar de verpleegafdeling
om een aantal uren bedrust te houden. Het
been waarin u geprikt bent, moet u zo stil
mogelijk houden.

8
Tot enkele uren na de behandeling zou u
klachten kunnen krijgen van pijn in de
buik en misselijkheid. Zo nodig krijgt u
daarvoor medicijnen.

‘s Ochtends word er een PET/CT scan
gemaakt om te controleren of de bolletjes
op de goede plek terecht zijn gekomen.
Daarna mag u naar huis.

Bijwerkingen

Einde van de opname en leefregels

Drie tot zes weken na de behandeling kunnen er
klachten van misselijkheid, pijn in de leverstreek en
vermoeidheid optreden. Dit gaat vanzelf over.
Neem onmiddellijk contact op met uw huisarts of
dienstdoende arts in het ziekenhuis als:
• De wond in uw lies gaat bloeden. Dit kan namelijk
duiden op een slagaderlijke bloeding. Raak niet in
paniek, maar druk met uw vingers de slagader in uw
lies dicht of laat dit doen door iemand anders.
• Er een toenemende zwelling in de lies optreedt. De lies
is dan pijnlijk en dik.

De plaats waar u geprikt bent, de punctieplaats, mag niet dik worden,
gaan bloeden en/of heel erg pijnlijk worden. Om dit te voorkomen moet u
de eerste tijd na de ingreep rustig aan doen. Het advies is:
• de dag na uw ontslag niet te veel te lopen, enkel kleine stukjes in en om
het huis.
• het traplopen te beperken.
• de eerste drie dagen na ontslag niet zelf auto te rijden of fietsen.
• de eerste week na de ingreep niet te sporten of zware lichamelijk arbeid
te verrichten.
Vanaf de eerste dag na uw ontslag kunt u weer douchen. Uw dagelijkse
activiteiten van voor de behandeling kunt u meestal de derde dag na de
ingreep hervatten.

Contactgegevens
Heeft u nog vragen over de radio-embolisatie behandeling neem dan gerust contact op met de afdeling Nucleair geneeskunde via
telefoonnummer 088 75 588 18 of 088 75 577 81 (op werkdagen), ‘s avonds en in het weekend via 088 75 666 66.

