
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG  
 

Sedatie 

onderzoek terwijl u licht slaapt 
 
 

Sedatie is een lichte slaap (roes), waardoor u minder van het onderzoek 

merkt. Als u ontspannen bent verloopt het onderzoek in het algemeen 

makkelijker. Sedatie is mogelijk bij diverse onderzoeken van Maag-, 

Darm- en Leverziekten.  

 

 Hieronder leest u wat u kunt verwachten en waar u rekening mee moet houden.  

 In de informatiefolder van het onderzoek leest u wat u moet doen ter voorbereiding. 

Bijvoorbeeld of u wel of niet mag eten voor het onderzoek.  

 

Zonder de juiste voorbereiding kan het onderzoek niet doorgaan. 

 

Regel begeleiding 

We kunnen u alleen sedatie geven als u na het onderzoek onder begeleiding vanaf de 

afdeling naar huis kunt. Zorg daarom dat wij iemand kunnen bellen om u na het onderzoek te 

komen ophalen.   

 

Vóór het onderzoek 

De verpleegkundige haalt u op uit de wachtruimte en controleert samen met u uw gegevens. 

Uw bloeddruk, hartslag, en zuurstofgehalte wordt gemeten en u krijgt een infuusnaald in uw 

arm. 

 

Tijdens het onderzoek 

 Ook op de onderzoekskamer meten we uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte.  

 U krijgt extra zuurstof via uw neus toegediend.  

 De arts geeft door het infuus een medicijn waardoor u zich snel ontspannen en slaperig 

voelt (Dormicum, Midazolam©).  

 Ook kan door het infuus een medicijn gegeven worden wat de pijn vermindert (Alfentanil, 

Rapifen©).  

 De keuze en hoeveelheid van de toegediende medicijnen is afhankelijk van het soort 

onderzoek, het effect dat de medicijnen bij u hebben en uw medische voorgeschiedenis.  

 U bent tijdens het onderzoek niet volledig buiten bewustzijn. 
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Na het onderzoek 

Het roesje werkt meestal langer dan de duur van het onderzoek. Daarom brengen we u na 

het onderzoek naar de uitslaapruimte. Hier kunt u herstellen.  

U blijft ongeveer één uur onder controle. Daarna verwijdert de verpleegkundige het infuus en 

gaat u met uw begeleider weer naar huis. U kunt gewoon eten tenzij er iets anders met u is 

afgesproken. 

 

Nadelen en risico’s 

 Het gebruik van dormicum (Midazolam©)  heeft voor u gevolgen: 

- Tot 12 uur na de sedatie mag u niet deelnemen aan het verkeer. 

- Het is verstandig om deze dag geen belangrijke beslissingen te nemen, bijvoorbeeld 

een beslissing over een financiële transactie.   

 Heel soms kunnen problemen met de ademhaling of de hartfunctie ontstaan. Deze 

kunnen meestal goed behandeld worden met medicijnen. Als u thuis ernstige klachten 

krijgt, bel dan met het ziekenhuis. 

 

 

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 

 

Contact  
Endoscopie- en Behandelafdeling (EBA), locatie Oost  

T  020 510 87 77 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)  

 

afdeling Endoscopie, locatie West 

T 020 510 81 76 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)  

Route 16 

 

afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost 

T 020 599 30 16 (alleen buiten kantoortijden)  

 

afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie West 

T 020 510 89 11 (dag en nacht bereikbaar) 

 
 
 
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  
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