SEDATIE
Het kan zijn dat u er de voorkeur aan geeft tijdens
een behandeling te slapen: de methode die wij
hiervoor toepassen noemen wij sedatie. Hierbij krijgt
u een middel ingespoten waardoor u in slaap valt.
Dit is iets anders dan een algehele anesthesie: u blijft
namelijk zelf ademen, uw ademhaling wordt niet
overgenomen door een apparaat.
U mag voorafgaand aan de behandeling 6 uur niet
eten. U kunt tot 2 uur voor de behandeling 2 slokjes
heldere vloeistoffen drinken. Hiermee wordt bedoeld:
water, appelsap of thee zonder melk en suiker. Als
u niet nuchter bent is sedatie niet mogelijk vanwege
de kans dat er maaginhoud in uw longen kan lopen,
hetgeen tot ernstige complicaties kan leiden.
Bij sedatie krijgt u voor de behandeling een plastic
slangetje in uw arm, een zogenaamde venflon. Op
een van uw vingers wordt een klemmetje geplaatst
waarmee uw hartslag en uw ademhaling in de gaten
gehouden worden; aan uw andere arm komt een
bloeddrukmeter. Ook worden uw armen en benen
losjes vastgebonden. Als alle voorbereidingen zijn
getroffen, gaat u pas slapen.
U wordt na de behandeling snel weer wakker op de
behandelkamer en wordt dan met behulp van een
rolstoel of een bed teruggebracht naar de uitrustkamer. Het kan zijn dat u zich van dit laatste naderhand
niet veel meer herinnert en het gevoel heeft pas op
de uitrustkamer te zijn wakker geworden.
Na een sedatie zullen wij u over het algemeen
ongeveer een half uur langer in de kliniek houden
zodat u echt goed wakker bent, voordat u weggaat.
U mag de eerste 24 uur na een sedatie niet autorijden of fietsen. Het is noodzakelijk dat u onder
begeleiding terug naar huis reist.
Aan de sedatie zijn bij gezonde mensen nauwelijks
risico’s verbonden: het is echter van het grootste
belang dat u eventuele gezondheidsproblemen bij
het gesprek voor de behandeling duidelijk aangeeft.
Meer weten of afspraak maken
Als u meer informatie wilt, kunt u het beste een
afspraak maken met een van onze artsen. Een
afspraak kunt u maken via het afsprakenbureau op
telefoonnummer 088 888 44 44 (ma-vr 08:00 tot
20:00 uur, za 09:00 tot 13:00 uur) of via onze
website www.casaklinieken.nl.
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