Sedatie en pijnstilling op de
spoedeisende hulp

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Deze folder geeft u informatie over de sedatie en pijnstilling op de
spoedeisende hulp van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Heeft u na het
lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de
medewerkers van de spoedeisende hulp.

Sedatie
Voor bepaalde ingrepen kan de arts besluiten u niet alleen pijnstilling te
geven, maar ook een sederend medicijn. Door dit medicijn valt u in een lichte
slaap waardoor u de ingreep comfortabeler ondergaat.

Toediening
De verpleegkundige zal bij u een infuus prikken zodat het medicijn
intraveneus, dat wil zeggen via de bloedbaan, kan worden toegediend. Om u
tijdens de ingreep in te gaten te kunnen houden wordt u aangesloten op een
monitor die uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte meet.
Na het toedienen van het medicijn valt u vrij snel in slaap en volgt de ingreep.
Kort hierna wordt u weer wakker, maar u kunt zich nog wel iets slaperig
voelen. Vaak herinnert u zich weinig van de ingreep zelf door het toegediende
medicijn.
Bij elke procedure is altijd minimaal één arts en één verpleegkundige
aanwezig.

Naar huis
Na de behandeling mag u naar huis als:
u goed wakker bent
uw hartslag en bloeddruk goed zijn
u kunt drinken en niet misselijk bent
u rechtop kunt zitten en niet duizelig bent
Indien nodig krijgt u pijnstillers mee naar huis. Het advies is om tot 12 uur na
een dergelijke ingreep geen voertuigen of machines te besturen. Neem geen
belangrijke beslissingen en onderteken geen belangrijke documenten.

Arts waarschuwen
Als u last krijgt van misselijkheid en/of braken of andere klachten die u niet
vertrouwt, belt u dan naar de spoedeisende hulp.

Vragen
Bij vragen of klachten die binnen 24 uur optreden belt u met de afdeling
spoedeisende hulp, (0318) 43 58 05.
Na de eerste 24 uur belt u uw eigen huisarts of de polikliniek.
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