Sedatie op de Spoedeisende Hulp
bij volwassenen
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 kunt 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 toegediend. Doordat de
medicijnen meteen in de bloedbaan terechtkomen, werken ze heel
snel. Het infuus wordt na de ingreep weer verwijderd.
Ook kunnen sommige sedatiemedicijnen 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
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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.
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 kunt zitten en niet erg duizelig bent.
Als dat nodig is, krijgt u 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.
Een arts waarschuwen
Als u thuis last krijgt van onderstaande klachten, belt u dan naar de
afdeling Spoedeisende Hulp:
•
misselijkheid en/of braken;
•
andere klachten die u niet vertrouwt.
De afdeling Spoedeisende Hulp is hiervoor 24 uur per dag
bereikbaar.
Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze
altijd stellen. Zo nodig kunt u ook altijd telefonisch contact opnemen
met de afdeling Spoedeisende Hulp, Telefoonnummer: (0475) 38 22
54.
Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis
14288070 mei 2013
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Vragenlijst beoordeling folder
U heeft de folder over sedatie op de SEH ontvangen. Voordat de
folder op grote schaal wordt gedrukt en verspreid, willen we eerst de
mening vragen aan een aantal mensen. Dit om te kijken of er iets
verbeterd kan worden.
Wilt u, na het lezen van de folder, de onderstaande vragenlijst
invullen? Bij elke vraag kunt u het juiste antwoord aankruisen en
eventueel toelichten.
1. De informatie in de folder is:
o duidelijk
o gewoon
o onduidelijk, want
2. De informatie in de folder is:
o te veel, want
o voldoende
o te weinig, omdat
3. De folder is:
o te lang, omdat
o precies lang genoeg
o te kort, omdat
4. Staan er volgens u dingen in die onjuist zijn?
o nee
o ja, namelijk
5. Staan er woorden of termen in die u niet begrijpt? Zo ja, welke?
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6. Heeft u nog algemene opmerkingen over de folder:
o nee
o ja, namelijk

Wilt u zo vriendelijk zijn de ingevulde lijst opsturen naar de afdeling
Patiëntencommunicatie. Als u gebruik maakt van het
antwoordnummer hoeft u geen postzegel te gebruiken.
Het adres is:
Laurentius Ziekenhuis
T.a.v. Patiëntencommunicatie
Antwoordnummer 1059
6040 VB Roermond
Vriendelijk bedankt!
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