Bezoekadressen:

Sedatie op de Spoedeisende Hulp
U krijgt op de afdeling Spoedeisende hulp een kortdurende medische ingreep die zonder
goede verdoving pijnlijk kan zijn. De arts heeft met u besproken dat u naast
pijnmedicatie ook medicijnen krijgt om u slaperig te maken. Dit wordt sedatie genoemd.
Sedatie is het verlagen van uw bewustzijn. Met behulp van sedatie kunt u zich beter
ontspannen waardoor de ingreep beter uitgevoerd kan worden.

Hoe werkt het?
Door een combinatie van sedatie en pijnstilling kan de arts de ingreep goed uitvoeren
op een voor u zo comfortabel mogelijke manier.
Pijnstilling kan u op verschillende manieren krijgen, bijvoorbeeld door een infuus,
met een tablet of door een injectie ter plaatse van de pijn.
U krijgt de slaapverwekkende medicijnen meestal via een infuus in uw onderarm.
Zo werken de medicijnen heel snel. Het infuus wordt na de ingreep weer verwijderd.
Ook kunnen sommige medicijnen via de neus of via een masker toegediend worden.
Na het toedienen van de slaapmiddelen is uw bewustzijn verminderd. Het kan zijn dat u
in een diepere slaap terecht komt. Daarom worden uw hartslag, bloeddruk, ademhaling
en zuurstofgehalte gecontroleerd. U krijgt hiervoor een aantal plakkers op uw borst.
Deze worden aangesloten op een monitor. Als dat nodig is, kan er extra zuurstof
toegediend worden. Er is altijd minimaal één ervaren arts en één verpleegkundige bij
deze behandeling.

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

www.meandermc.nl

Naar huis
Na de behandeling mag u weer naar huis, mits:
 u weer goed wakker bent
 uw hartslag en bloeddruk goed zijn
 u kunt drinken en niet misselijk bent
 u rechtop kan zitten en niet erg duizelig bent.
Als het nodig is, krijgt u een recept/advies voor pijnstillers mee naar huis.
Wij raden u aan om na de behandeling zelf geen voertuigen/machines te besturen, uw
arts kan u vertellen hoe lang u dit niet mag doen. Dit is afhankelijk van de medicijnen die
u gekregen heeft.
Als u last krijgt van onderstaande klachten, neem dan contact met ons op:
 misselijkheid en/of braken
 andere klachten die u niet vertrouwt.
Als u vragen heeft, kunt contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp. Wij zijn
bereikbaar via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis: 033 - 850 50 50.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

