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Sedatie met propofol
bij onderzoek of behandeling



Binnenkort komt u in het Maasstad Ziekenhuis voor 

een onderzoek of behandeling. Uw arts heeft met u 

besproken dat u tijdens dit onderzoek een sedatie 

krijgt met propofol. U wordt dan in een lichte slaap 

gebracht.

Voorafgaand aan het onderzoek gaat u naar de 

polikliniek Preoperatieve Screening van de afdeling 

Anesthesiologie. Bij de afdeling Preoperatieve 

Screening heeft u een afspraak met een 

doktersassistente en de sedatie praktijk specialist. 

Deze sedatie praktijk specialist kan een andere 

sedatie praktijk specialist zijn dan van wie u sedatie 

krijgt.

De doktersassistente neemt samen met u de 

ingevulde vragenlijst door, meet lengte, gewicht, 

bloeddruk en hartfrequentie en geeft informatie over 

de opname.

De sedatie praktijk specialist stelt zich op de hoogte 

van uw medische conditie en uw medicijngebruik. 

Aan de hand van de gegevens bepaalt hij/zij of nog 

aanvullende onderzoeken zoals bloedonderzoek of 

ECG moeten worden gedaan.

Waarom een sedatie?
Doordat u slaapt, merkt u weinig van het onderzoek 

of de behandeling. Het middel propofol werkt snel 

en is ook snel uitgewerkt. U slaapt meestal tijdens het 

hele onderzoek of behandeling. Sommige patiënten 

worden tussendoor een beetje wakker, maar u heeft 

dan geen pijn. Meestal bent u na een half uur weer 

goed wakker.



Eten, drinken en medicijnen
 − Gebruikt u medicijnen? U moet deze gewoon 

innemen, behalve als het anders is afgesproken 

met uw sedatie praktijk specialist. U mag hierbij 

eventueel een slokje water drinken.

 − Eten: u mag minimaal 6 uur voor het onderzoek 

of de ingreep niets meer eten.

 − Drinken: tot maximaal 2 uur voor het onderzoek 

of de ingreep mag u alleen heldere vloeistoffen 

drinken zoals koffie (zonder melk of melkpoeder), 

thee (zonder melk of melkpoeder) en water, maar 

geen melkproducten, vruchtensappen of alcohol. 

Daarna mag u niets meer drinken.

 − Er zijn een aantal onderzoeken waarvoor u langer 

nuchter moet zijn, mocht het voor u afwijken dan 

wordt dit voorafgaand met u besproken.

Wat gebeurt er tijdens de sedatie
 − U krijgt het slaapmiddel (propofol) via een infuus 

in uw hand of elleboog door de sedatie praktijk 

specialist toegediend.

 − U krijgt extra zuurstof via een zuurstofbril in uw 

neus toegediend.

 − De sedatie praktijk specialist controleert tijdens 

het onderzoek of behandeling steeds de diepte 

van de slaap, uw ademhaling, uw hartritme en uw 

bloeddruk.

 − Zo nodig krijgt u ook een pijnstiller.
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Na het onderzoek
Na het onderzoek of behandeling brengen wij u 

naar de uitslaapruimte. U blijft hier onder controle 

tot u wakker bent. Als u goed wakker bent, 

verwijderen wij het infuus. Hierna kunt u met uw 

begeleider naar huis of terug naar de afdeling waar 

u bent opgenomen.

Let op
 − U mag na het onderzoek of de behandeling 

niet zonder begeleiding naar huis. Zorg dat 

iemand met u meekomt naar het ziekenhuis, 

of dat iemand u ophaalt na het onderzoek of 

de behandeling. Als dit niet geregeld is kan 

het onderzoek of behandeling helaas niet 

doorgaan.

 − Wij noteren altijd de naam en het 

telefoonnummer van uw begeleider. Uw 

begeleider mag wachten in de wachtruimte, 

maar dat hoeft niet. Uw begeleider kan naar de 

uitslaapkamer bellen om te vragen wanneer u 

kunt worden opgehaald.

 − U mag tot 24 uur na toediening van de sedatie 

niet deelnemen aan het verkeer, niet werken en 

geen alcohol drinken.

 − Neem deze dag geen belangrijke beslissingen, 

omdat u vergeetachtig kunt zijn.
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Bijwerkingen
 − Soms misselijkheid. Als het nodig is krijgt u een 

medicijn.

 − Soms sufheid tot enkele uren na de sedatie.

 − Problemen met de ademhaling of de 

hartfunctie tijdens het onderzoek of 

behandeling. Dit komt echter zelden voor.

Uitstel van het onderzoek of behandeling
Houdt er rekening mee dat het altijd mogelijk is dat 

een onderzoek of behandeling wordt uitgesteld 

door onvoorziene omstandigheden. Uiteraard 

stellen wij alles in het werk om u zo snel mogelijk te 

behandelen.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen 

over de sedatie, neem dan contact op met de 

afdeling Preoperatieve Screening van maandag 

tot en met vrijdag 08.30-16.00 uur via (010) 291 

12 18 of u kunt een e-mail sturen naar sedatie@

maasstadziekenhuis.nl.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
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