
 

Sedatie en pijnstilling bij een ingreep op de Spoedeisende 
Hulp 
 
Op de afdeling Spoedeisende Hulp krijgt u een kortdurende medische ingreep. 
Hierbij is alleen een plaatselijke verdoving tegen de pijn niet genoeg. De arts 
heeft met u besproken dat u naast de pijnstilling ook medicijnen krijgt om u in 
slaap te brengen. Dit wordt sedatie genoemd. Sedatie is het verlagen van het 
bewustzijn, het is geen narcose. In deze folder leest u hoe sedatie werkt en wat 
de effecten zijn. 

Hoe werkt sedatie? 
Voor de behandeling wordt een infuus (naaldje) in een ader van de arm ingebracht. Vlak voor 
de behandeling krijgt u via het infuus een vloeistof toegediend waar u slaperig van wordt. Zo 
werken de pijnstillende medicijnen heel snel. Na het toedienen van de slaapmiddelen is uw 
bewustzijn verminderd en merkt u niets van de ingreep. Soms komt u in een diepere slaap 
terecht. Daarom worden uw hartslag, bloeddruk, ademhaling en zuurstofgehalte gecontro-
leerd. 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. Na de ingreep wordt het 
infuus verwijderd. 

Bijwerkingen 
Tijdens de ingreep kunnen mogelijk de volgende bijwerkingen optreden: 
 Verminderde ademhaling of een bloeddrukdaling. 
 Slaperigheid en verminderde alertheid. 
 Onrust en verwardheid (in plaats van rust en ontspanning). Dit komt zelden voor. 

Weer naar huis 
Na de behandeling mag u weer naar huis als: 
 u weer goed wakker bent. 
 uw hartslag en bloeddruk goed zijn. 
 u kunt drinken en niet misselijk bent. 
Als het nodig is, krijgt u pijnstillers mee naar huis. 

 

 



 

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis? 
Als u last krijgt van onderstaande klachten, neemt u dan contact op met de afdeling 
Spoedeisende Hulp: 
 misselijkheid en/of braken. 
 toenemende sufheid. 
 
De afdeling Spoedeisende Hulp is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 0485-       
84 53 31. 

Adviezen voor thuis 
 Verricht op de dag van het onderzoek geen activiteiten waarbij coördinatie of alertheid 

nodig zijn. Bijvoorbeeld: autorijden, fietsen, het bedienen van machines of elektrisch 
gereedschap, koken. 

 Als u een ongeval veroorzaakt, bent u NIET verzekerd! 
 Neem geen belangrijke beslissingen in de eerste 24 uur, zoals het tekenen van contracten. 
 Gebruik de eerste 24 uur geen alcohol of drugs. 

Meer informatie 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de 
afdeling Spoedeisende Hulp op telefoonnummer 0485-84 53 31. 
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