
Behandeling onder sedatie 
Afdeling Pijnbehandeling





U hebt met uw behandelend anesthesioloog-pijnspecialist afgesproken  
dat er een zenuwblokkade zal worden gedaan om uw pijn te behandelen. 
Meer informatie over de zenuwblokkade leest u in de folder die u hierover 
gekregen hebt. 

De behandeling zal met behulp van sedatie plaatsvinden. In deze folder kunt 
u lezen wat dat betekent.

Wat is sedatie?

Sedatie betekent letterlijk het verlagen van het bewustzijn. Dit wordt soms 
toegepast om behandelingen die onaangenaam en/of pijnlijk zijn mogelijk te 
maken. Sedatie wordt ook gegeven om angst te verminderen. Zo nodig 
worden pijnstillers gegeven. 

Wat merkt u van de sedatie?

U wordt bij sedatie slaperig en suf. U maakt de behandeling daardoor minder 
bewust mee. U bent wel wekbaar bij aanspreken, net als bij gewoon slapen. U 
bent dus niet helemaal onder narcose. U voelt minder of geen pijn. Het kan 
zijn dat u na afloop niet meer weet wat er is gebeurd.

Voorbereiding

Als voorbereiding op de sedatie ontvangt u een Gezondheid Vragen Lijst 
(G.V.L.). U vult deze in en stuurt hem daarna terug naar het UMC Utrecht. Hebt u 
een internet code ontvangen dan nodigen we u van harte uit de G.V.L. via de 
website in te vullen. Probeer de vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. 

Mochten wij naar aanleiding van uw ingevulde G.V.L. formulier nog vragen 
hebben, dan nemen we telefonisch contact met u op. Soms is aanvullend 
onderzoek in het UMC Utrecht nodig. 
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Als u zelf nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u bellen tijdens het 
telefonisch spreekuur (088 75 555 55 zoemer 3645) iedere werkdag tussen 
09.00 uur en 15.00 uur.

Mochten er veranderingen zijn opgetreden in uw gezondheid tussen het 
tijdstip van het invullen van de G.V.L. en de behandeling laat ons dit dan 
eveneens weten.

Voorbereiding op procedure

1. U moet nuchter zijn, dat wil zeggen:
 •  U mag tot uiterlijk 6 uur vóór uw afspraak in het ziekenhuis nog een 

lichte maaltijd gebruiken (b.v. 2 sneetjes brood of 2 beschuiten met  
mager beleg).

 •  U mag tot uiterlijk 2 uur voor de behandeling heldere vloeistoffen 
(thee, koffie zonder melk, appelsap, water) drinken, maar geen melk, 
melkproducten of sinaasappelsap

2.  Eisen met betrekking tot sieraden, make-up en overige zaken
  •  Doe contactlenzen uit en horloge en sieraden af. Uw bril en gehoor-

apparaat kunt u blijven dragen. Pas bij de start van de behandeling kan 
u gevraagd worden deze af te doen. Verwijder eventuele make-up en 
nagellak. Neem geen waardevolle spullen mee.

Behandeling

U ligt op de behandeltafel op de behandelkamer van de afdeling pijn-
behandeling.

U wordt aan de bewakingsapparatuur aangesloten (hartslag- en bloed-
drukmeter). In uw neusgaten wordt een slangetje geplaatst, waardoor zuurstof 
wordt toegediend en de ademhaling wordt gemeten. 
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U krijgt een infuus in uw arm of hand. Via het infuus worden het slaapmiddel 
en de pijnstiller toegediend. 

Na de ingreep

Direct na de ingreep wordt de toediening van de medicijnen gestopt. U wordt 
dan snel wakker. Hierna wordt u naar de uitslaapkamer gebracht waar u wordt 
bewaakt totdat u weer helemaal goed wakker bent. Na controle door de arts 
en de sedatie praktijk specialist gaat u naar de verpleegafdeling (als u in het 
ziekenhuis blijft) of naar huis.

Bijwerkingen en complicaties 

Er zijn geen grote risico’s verbonden aan behandeling onder sedatie. Compli-
caties doen zich zelden voor. De arts overlegt met u als de behandeling voor u 
bijzondere risico’s met zich meebrengt.

Bijwerkingen die op kunnen treden zijn:
• Misselijkheid als gevolg van verschillende medicijnen, bijvoorbeeld 

sommige pijnstillers
• Vermoeidheid. Het kan soms enige dagen duren voordat uw lichamelijke 

conditie weer is zoals voor de behandeling. Dit herstelt zich vanzelf.

Aandachtspunten

• U mag op de dag dat de behandeling wordt uitgevoerd geen belangrijke 
en/ of ingrijpende beslissingen nemen. 

• U mag na de behandeling niet zelf naar huis rijden en er moet iemand bij u 
in huis zijn gedurende de nacht. 



Vragen?

Hebt u naar aanleiding van deze folder nog vragen? Stelt u deze dan gerust 
aan het sedatie team, telefonisch spreekuur (088 75 555 55 zoemer 3645) 
iedere werkdag tussen 09.00 uur en 15.00 uur. 
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