Sedatie op de spoedeisende
hulp
Spoedeisende Hulp

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Sedatie op de Spoedeisende Hulp
Patiënt informatie
Inleiding

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 kan 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.
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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 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 last krijgt van onderstaande klachten, belt u dan naar de afdeling
Spoedeisende Hulp:
• Misselijkheid en/of braken
• Andere klachten die u niet vertrouwd
De afdeling SEH 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: 0229 - 257 699.
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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