Sedatie op de Spoedeisende Hulp

U krijgt op de afdeling spoedeisende hulp een kortdurende medische
ingreep of een onderzoek die zonder goede verdoving pijnlijk kan zijn. U
krijgt een behandeling met behulp van sedatie.
Wat is sedatie?
Sedatie betekent het verlagen van het bewustzijn van de patiënt. Dit gebeurt door
het toedienen van geneesmiddelen via een infuusnaald in een ader van uw hand
of arm. De sedatie zorgt ervoor dat een onplezierig onderzoek of een kleine
ingreep voor u zo comfortabel mogelijk verloopt.
Het toedienen van de medicatie heeft de volgende effecten op het lichaam:

het verminderen van het bewustzijn: u wordt slaperig, suf en maakt het vaak
niet bewust mee. Vaak weet u na afloop niets meer van het onderzoek af;

het onderdrukken van de pijnprikkel: u voelt minder of geen pijn;

u bent niet onder narcose: u kunt blijven ademhalen en slikken.
Hoe werkt het?
Vooraf vult u een vragenlijst in over uw gezondheid. De behandelend arts neemt
deze vragenlijst en uw medisch dossier door.
In de behandelkamer krijgt u een infuusnaald, hierdoor worden medicijnen
toegediend. Na het toedienen van de slaapmiddelen is uw bewustzijn verminderd.
Het kan zijn dat u in een diepe slaap terecht komt. Daarom controleren we uw
hartslag, bloeddruk, ademhaling en zuurstofgehalte en sluit de verpleegkundige u
aan op een monitor. Als dat nodig is, kunnen we extra zuurstof toedienen via een
zuurstofmasker.
Na de behandeling
Na de behandeling blijft u nog om geobserveerd te worden. Tijdens deze periode
controleert de verpleegkundige uw lichaamsfuncties. Zodra uw conditie het toelaat
mag u rechtop zitten en eventueel iets eten of drinken. Vóór ontslag worden de
bloeddruk, hartslag en het zuurstofgehalte voor de laatste keer gemeten.
Bijwerkingen van de toegediende medicatie kunnen zijn sufheid, misselijkheid. Als
er geen bijzonderheden zijn mag u naar huis.
Omdat het toegediende medicijn ook sufheid veroorzaakt mag u na ontslag
gedurende 24 uur niet zelf autorijden, een ander vervoermiddel besturen of met
het openbaar vervoer reizen. Het is daarom belangrijk dat u zich laat ophalen op
de afdeling en voor begeleiding en vervoer naar huis zorgt. Zorg ook dat u de
nacht na de sedatie niet alleen bent. Als dat nodig is, krijgt u pijnstillers mee naar
huis.
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Een arts waarschuwen
Als u last krijgt van onderstaande klachten, belt u naar de spoedeisende hulp:
 misselijkheid en/of braken;
 andere klachten die u niet vertrouwt.
Heeft u nog vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de spoedeisende hulp.
T
0187- 60 72 90.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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