Onderzoek onder sedatie
Informatiebrochure
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1 Wat is sedatie?
Sedatie is een veel ‘lichtere’ algemene anesthesie.
Bij toepassen van sedatie kan de patiënt in een toestand van
bewust, maar pijnvrij, tot onbewust gebracht worden.
Sedatie zal gebruikt worden bij onaangename of pijnlijke
onderzoekstechnieken zoals bijvoorbeeld een colonoscopie
(darmonderzoek), een gastroscopie (maagonderzoek), een
bronchoscopie (luchtwegonderzoek) en sommige
hartonderzoeken.
Bij deze methode van verdoven wordt een geneesmiddel
toegediend via de ader.
Deze krachtige en betrouwbare geneesmiddelen brengen u in een
‘lichte’ kunstmatige slaap.
Deze sedatie kan de ademhaling en de beschermreflexen van uw
longen (slikken, hoesten) onderdrukken. Daarom zijn de
veiligheidsvoorwaarden en de voorbereiding voor een sedatie
dezelfde als voor een algemene anesthesie.

2 Verloop van het onderzoek
Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel of gewoon in
uw bed. Een infuus voor het toedienen van de medicatie wordt
geplaatst in de arm of op de hand.
Het zuurstofgehalte in uw bloed wordt constant gemeten d.m.v.
een meettoestelletje aan de vinger. Ook de bloeddruk wordt
gemeten tijdens het onderzoek en zo nodig ook het hartritme.
De medicatie om u te laten slapen, wordt door de behandelend
arts of de arts-anesthesist toegediend.
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3 Ontwaken en herstel
Na de ingreep wordt u naar een ontwaakzaal gebracht. Hier blijft
u onder controle van een gespecialiseerde verpleegkundige tot u
voldoende hersteld bent om terug naar uw kamer te gaan.

4 Het preoperatief/pre-anesthetisch
onderzoek
Vooraleer u een sedatie ondergaat, is het belangrijk om uw
gezondheidstoestand te kunnen evalueren. Hiervoor wordt een
specifiek dossier aangelegd, bestaande uit een vragenlijst en
eventueel bijkomende onderzoeken zoals een bloedafname, een
hartonderzoek etc.
Wij verzoeken u de vragen juist en zorgvuldig te beantwoorden.
Veel aandacht zal ook besteed worden aan de geneesmiddelen
die u inneemt. Een aspirientje bv. ingenomen enkele dagen voor
de ingreep kan belangrijk zijn.
Indien u bloedverdunners inneemt, zal uw huisarts of uw chirurg
u, in overleg met een hartspecialist, de nodige instructies geven.
Als u thuis medische verslagen van andere specialisten buiten het
ziekenhuis heeft, bv. een hartonderzoek of longonderzoek,
bloeduitslagen…, dan brengt u deze best mee.
Aan de hand van deze gegevens wordt er ook bepaald of u door
de behandelende arts gesedeerd wordt of omwille van een
verhoogd risico, beter op een ander moment door een arts anesthesist onder sedatie gebracht wordt.
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5 De dag van het onderzoek
5.1 Wat betekent ‘nuchter’ zijn?
Op het moment dat u sedatie ondergaat, moet uw maag volledig
leeg zijn zodat er geen maaginhoud naar de longen kan
overlopen. Daarom mag u 6 uur voor de ingreep niets meer
gegeten hebben.
U mag tot twee uur voor de ingreep heldere vloeistof zonder bruis
drinken: appelsap, water, thee of koffie met suiker maar zonder
melk. Geen drinkyoghurt, sinaasappelsap of bouillon.
De ochtendmedicatie mag u met een slokje water innemen. Dit
betreft meestal de medicatie voor hart en longen, schildklier,
cortisone preparaten, anti-epileptica en maagzuurremmers.
Indien u medicatie tegen suikerziekte neemt, neemt u best even
contact op met de behandelende geneesheer voor verdere
instructies.

5.2 Wanneer volgt er ontslag?
Wanneer u goed wakker bent na uw sedatie, komt de
behandelende arts nog even langs op de kamer om uw fitheid
voor ontslag te checken en/of uw resultaten te bespreken.
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6 Geïnformeerde toestemming
Uw behandelende arts zal u vragen een document te
ondertekenen waarin u als patiënt of als wettelijke
vertegenwoordiger van de patiënt uw toestemming verleent om
een sedatie te ondergaan voor het onderzoek.
U verklaart hierin dat u de brochure doorgenomen heeft en
voldoende op de hoogte bent van de toegepaste techniek en de
daaraan verbonden risico’s.
U verklaart dat u de regels omtrent het nuchter zijn respecteert,
dat u geen voertuig bestuurt noch belangrijke beslissingen neemt
24 uur volgend op de sedatie.
U verklaart dat u uw medische voorgeschiedenis correct meedeelt
aan de behandelende arts zodat deze kan beslissen of u geschikt
bent om een sedatie te ondergaan.
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Nota’s
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Hebt u vragen of opmerkingen?
Spreek de verpleegkundige van de dienst aan. Zij of hij zal u met
raad en daad bijstaan.

Contactinfo
Dienst anesthesie
03 650 51 10

Preoperatief circuit
03 650 50 52
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