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Sedatie met Propofol
bij operatie, onderzoek of behandeling

Binnenkort komt u naar OLVG voor een operatie, behandeling of
onderzoek. Uw arts heeft met u besproken dat u tijdens dit onderzoek
sedatie krijgt met het medicijn Propofol. U wordt dan in een lichte slaap
(roes) gebracht. Wat is sedatie? Waarom moet u nuchter zijn? Zijn er
bijwerkingen? Dit en meer leest u in deze folder.
Wat is sedatie?
Sedatie betekent letterlijk het verlagen van het bewustzijn van een patiënt. Dit gebeurt door
het toedienen van geneesmiddelen via een klein infuusnaaldje in een ader van uw hand of
arm. Sedatie zorgt er meestal voor dat u een onplezierig onderzoek of behandeling toch kunt
verdragen. Een sedatiepraktijkspecialist (SPS) of physician assistant (PA)voert de sedatie
uit. Dit is een anesthesiemedewerker die hiervoor speciaal is opgeleid. Hij werkt onder
verantwoordelijkheid van een anesthesioloog.

Waarom een lichte slaap?
Doordat u slaapt, merkt u weinig van het onderzoek of de behandeling. Het medicijn Propofol
werkt snel en is ook snel uitgewerkt. U slaapt meestal tijdens het hele onderzoek, de
operatie of de behandeling. U kunt tussendoor een beetje wakker worden, maar u heeft dan
geen pijn. Meestal bent u na een half uur weer goed wakker.

Voorbereiding polikliniek Anesthesiologie
Soms verwijst uw arts u voor een gesprek over sedatie naar de polikliniek Anesthesiologie.
Tijdens deze afspraak heeft u:
 een gesprek met een verpleegkundige over uw medicijnen. Hij meet ook uw bloeddruk.
Soms is het nodig dat een hartfilmpje gemaakt wordt.
 een gesprek met de anesthesioloog, sedatiepraktijkspecialist of physician assistant over
uw gezondheid en eventuele eerdere narcose-ervaringen.

Dag van opname
Bereid u goed voor. Een operatie, onderzoek of behandeling kan alleen doorgaan als:




U de afspraken opvolgt over uw medicijngebruik
U nuchter bent. U moet dan tijdig stoppen met eten en drinken.
U mag na de operatie, onderzoek of behandeling 24 uur geen voertuig besturen en
moet onder begeleiding naar huis gebracht worden.

Nuchter zijn
Voor de operatie moet u tijdig stoppen met eten en drinken. Dat noemen we nuchter zijn.
Als u op het juiste moment nuchter bent, kan dit ook een sneller herstel bevorderen.

Waarom nuchter zijn?





U moet voor de operatie of het onderzoek een lege maag hebben (nuchter zijn).
Overgeven tijdens een operatie of onderzoek is gevaarlijk voor uw gezondheid. Een lege
maag voorkomt dat tijdens de operatie of het onderzoek de inhoud van de maag in de
luchtpijp en de longen terechtkomt.
Gebruikt u tabletten voor suikerziekte (diabetes) of spuit u insuline? Dan gelden voor u
aparte instructies.
Meer informatie op www.olvg.nl/nuchter

Het is belangrijk dat u nuchter bent voor de operatie, behandeling of het
onderzoek. Volg de volgende instructies op.


 Nuchter zijn
eten

Drinken

Tot middernacht (00.00 uur ’s alles
nachts) voor de operatie of
het onderzoek

alles

Vanaf 00.00 uur ´s nachts tot
2 uur voor de operatie of het
onderzoek

niets

alleen water, heldere
appelsap of
aanmaaklimonade, koffie of
thee ZONDER melk.
Let op! Heeft u suikerziekte
(diabetes)? Drink dan alleen
water.

Vanaf 2 uur voor de operatie
of het onderzoek

niets

Niets

 Krijgt u een EBUS, EUS of een Bronchoscopie?
Dan mag u na middernacht ook niets meer drinken.

Medicatie
Medicatie moet u blijven innemen zoals u gewend bent, tenzij u van de anesthesioloog/
sedatiepraktijk specialist of physician assistant heeft gehoord dat u met (bepaalde) medicatie
tijdelijk moet stoppen.
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Waar moet u ook op letten?








Gebruikt u pufjes voor de longen? Neem deze dan mee op de dag van de behandeling of
het onderzoek.
Neem geen waardevolle spullen mee.
Draag geen horloge, sieraden en/of piercings in het gezicht.
Berg uw bril en contactlenzen op.
Een gehoorapparaat kunt u zo lang mogelijk inlaten.
Gebruik geen make-up, bodylotion, huid olie of nagellak. Dit is noodzakelijk voor een
veilige behandeling of onderzoek.
Het kan voorkomen dat u een operatiejasje aan moet trekken.

In de operatiekamer/behandelkamer
Uw veiligheid
Voor uw veiligheid controleren we ook in de operatie-/behandelkamer nog een keer alle
belangrijke gegevens, zoals uw identiteit, uw operatie of onderzoek.

Tijdens onderzoek of behandeling
Op de behandelkamer ligt u op een (behandel)bed. De sedatiepraktijkspecialist of physician
assistant (PA) voert de volgende behandelingen uit:
 Hij plakt de elektroden op uw borst of armen. Hiermee wordt uw hartslag bewaakt.
 Hij bevestigt een klein apparaatje op een van uw vingers voor de controle van het
zuurstofgehalte in uw bloed.
 Hij plaatst om de arm de manchet van de bloeddrukmeter.
 Hij brengt in een bloedvat in uw arm of hand een infuus.
 Hij plaatst voor in uw neusgaten een slangetje. Hierdoor wordt zuurstof toegediend en de
ademhaling wordt gemeten.
Nadat u bent aangesloten aan de bewakingsmonitor, kan de sedatieprocedure starten. De
sedatiepraktijkspecialist blijft bij u tijdens de gehele procedure.

Na het onderzoek
Na de sedatieprocedure







Als de behandelaar (arts) klaar is met de operatie, onderzoek of behandeling, stopt de
sedatiepraktijkspecialist of physician assistant (PA) met het toedienen van de sedatie. U
wordt dan weer snel helemaal wakker.
Na de operatie, onderzoek of behandeling brengen we u naar de uitslaapkamer of
verpleegafdeling. Hier verzorgen gespecialiseerde verpleegkundigen u en houden uw
gezondheid in de gaten.
Sta voorzichtig op uit bed. Vraag eventueel of een verpleegkundige kan helpen.
Zodra uw lichamelijke toestand het toelaat, mag u in overleg met de verpleegkundige
onder begeleiding naar huis.
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Bijwerkingen
 Soms misselijkheid. Als het nodig is, krijgt u een medicijn tegen de misselijkheid.
 Soms sufheid tot enkele uren na de verdoving of behandeling.
 Problemen met de ademhaling of de hartfunctie tijdens het onderzoek of behandeling. Dit
komt echter zelden voor. Deze klachten zijn goed te behandelen met medicijnen.

Begeleiding naar huis
U mag na het onderzoek of de behandeling niet zelf naar huis rijden.

 Uw reactievermogen kan 1 tot 2 dagen na de sedatie nog verminderd zijn. Daarom mag u
na de operatie, onderzoek of behandeling niet zonder begeleiding naar huis. Zorg dat
iemand met u meekomt naar het ziekenhuis, of dat iemand u ophaalt na het onderzoek of
de behandeling. Als dit niet geregeld is, kan het onderzoek of de behandeling helaas niet
doorgaan!
 Is er geen begeleiding mogelijk? Dan kunt u gebruik maken van de diensten van een
vrijwilliger van de UVV. U kunt bij de afdeling waar u onder behandeling bent, vragen
naar de folder ‘Aanvraag ondersteuning bij ontslag’.
 Wij noteren altijd de naam en het telefoonnummer van uw begeleider. Uw begeleider mag
wachten in de wachtruimte, maar dat hoeft niet. De verpleegkundige kan uw begeleider
bellen na de operatie, behandeling of onderzoek.

Weer thuis




Sta voorzichtig op uit bed.
Bestuur de eerste 24 uur geen voertuig.
Neem de eerste 24 uur geen belangrijke beslissingen, omdat u vergeetachtig kunt zijn.
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Vragen?
Stel uw vraag via MijnOLVG
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of
betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota
Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen
staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Contact
Als u vermoedt dat uw klachten te maken hebben met de sedatie, bel dan de volgende dag
met de sedatiepraktijkspecialist of physician assistent.
Was u in OLVG, locatie Oost?
T
020 599 25 12 (polikliniek Anesthesiologie, werkdagen 8.00 – 16.30 uur)
Was u in OLVG, locatie West?
T
020 510 17 31 (polikliniek Anesthesiologie, werkdagen 8.00 – 16.30 uur)
Had u sedatie op vrijdag?
Bij vragen kunt u op zaterdag bellen met de anesthesioloog.
T
020 599 91 11, vraag naar de dienstdoende anesthesioloog
Spoed
Neem bij ernstige klachten direct contact op met uw arts of met de afdeling Spoedeisende
Hulp van OLVG
T
020 599 30 16

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
Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl | Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht
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