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Beste mevrouw, heer,
Binnenkort komt u naar het az Sint-Blasius voor een operatie, onderzoek of
behandeling waarbij u onder verdoving (anesthesie) gebracht wordt.
In deze brochure vindt u informatie over wat anesthesie precies is, de
verschillende soorten verdoving en de eventuele nevenwerkingen.
We vragen u om de richtlijnen aandachtig te lezen en ze zo strikt mogelijk na te
leven. Heeft u na het lezen van deze brochure nog extra vragen? Stel ze gerust
aan uw arts of anesthesist.
Wij danken u voor uw vertrouwen en wensen u een spoedig herstel.
Directie, artsen en medewerkers az Sint-Blasius

Pagina | 2

Pagina | 3

Wat is anesthesie
Het woord ‘anesthesie’ betekent ‘ongevoeligheid voor pijn’.
Anesthesie is echter meer dan enkel pijncontrole. De anesthesist zorgt ervoor
dat u een operatie, onderzoek of behandeling* op een zo veilig mogelijke wijze
kan doorstaan, ook als u verzwakt bent of wanneer de ingreep langdurig of
ingrijpend is. Een heelkundige ingreep kan immers een invloed hebben op
verschillende orgaansystemen (hart, longen, maag-darmstelsel, hormonaal
systeem, samenstelling van het bloed,…). De anesthesist zal u beschermen
tegen deze effecten en zal u op een veilige manier doorheen de ingreep
loodsen.
* operatie, onderzoek of behandeling: hierna steeds ‘ingreep’ genoemd

Perifere zenuwblocks
• prik in de hals om de schouder te verdoven
• prik in de oksel om onderarm en hand te verdoven
• prik in de lies om bovenbeen en knie te verdoven
• prik in de kniekuil om onderbeen en voet te verdoven.
Ondanks het feit dat de lokale anesthesietechnieken met de nodige zorg en
kennis worden toegepast, kan het toch gebeuren dat ze onvoldoende werken.
In dit geval zal de anesthesist overgaan tot een bijkomende sedatie of een
algemene anesthesie.
Een correcte verdoving is
essentieel bij elke ingreep.

Soorten verdoving bij een ingreep
• De lokale anesthesie (plaatselijke verdoving)
Bij een plaatselijke verdoving worden er verdovingsmiddelen rond zenuwen
ingespoten. Hierdoor zal dit deel van het lichaam, dat door die bepaalde
zenuwen verzorgd wordt, ongevoelig zijn voor pijn. Vaak gaat dit ook gepaard
met krachtsverlies in dat lichaamsdeel.
Na een lokale verdoving herstelt de zenuwfunctie zich langzaam. Dit kan soms
meerdere uren duren. Vraag eerst advies aan een verpleegkundige vooraleer u
het verdoofde lichaamsdeel terug kan gebruiken.
Volgens de plaats waar het lokale verdovingsproduct wordt ingespoten,
spreken we van:
Spinale anesthesie
Prik in de rug doorheen het vlies dat de epidurale ruimte van de spinale
ruimte scheidt, waarbij het product wordt ingespoten in de ruimte waar
het ruggenmergvocht zich bevindt.
Epidurale anesthesie
Prik in de rug waarbij het vlies niet doorprikt wordt en het product wordt
ingespoten in de ruimte hiervoor (= epidurale ruimte).
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• Algemene anesthesie
Deze verdoving maakt u bewusteloos en ongevoelig voor pijn. De anesthesist
maakt hiervoor gebruik van producten die inwerken op de hersenen. Deze
producten worden toegediend via een infuus en brengen u in een kunstmatige
slaap die sterk verschilt van de natuurlijke slaap. Gedurende de operatie zal
de anesthesist u voortdurend bewaken. De diepte van de slaap, ademhaling,
hartslag, lichaamstemperatuur, bloedverlies enzovoort worden continu in de
gaten gehouden en wanneer nodig bijgestuurd.
• De sedatie
Bij deze vorm van verdoving wordt gebruik gemaakt van sterk kalmerende
medicatie en (soms) sterke pijnstillers. De anesthesist gebruikt hierbij dezelfde
veiligheidsvoorwaarden als voor een algemene anesthesie. Deze techniek
wordt vaak gebruikt bij onaangename of pijnlijke onderzoekstechnieken.
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Hoe bereidt u zich voor?
Voorbereidende onderzoeken

Preoperatieve raadpleging bij een anesthesist

Vaak moeten ter voorbereiding van een ingreep met verdoving een aantal
onderzoeken gebeuren, zoals een bloedafname of een onderzoek van het hart.
Uw huisarts weet welke onderzoeken voor u al dan niet nodig zijn.
Maak een afspraak bij uw huisarts voor een preoperatieve raadpleging. Uw
huisarts zal u onderzoeken en het dossier invullen (dubbel wit blad). Hij zal de
onderzoeksresultaten met u meegeven.

Vóór uw geplande ingreep, moet u steeds bij uw huisarts langsgaan. Wanneer
u dit wenst, kan u ook terecht op de dienst anesthesie van het ziekenhuis voor
een ‘preoperatieve consultatie’.

→ De onderzoeken moeten minimum 3 dagen vóór uw ingreep gebeuren,
maak dus tijdig een afspraak.
Wanneer bij de onderzoeken afwijkende resultaten worden vastgesteld, kan
het gebeuren dat uw ingreep wordt uitgesteld. Uw medische toestand wordt
dan eerst verder onderzocht, waardoor de anesthesist over alle informatie
beschikt om u veilig te kunnen verdoven op het moment van de operatie.

Deze raadpleging biedt u als patiënt een aantal voordelen:
• De anesthesist kan ruim vóór de ingreep uw vragen beantwoorden over
bijvoorbeeld de wijze van verdoving, pijnstilling en het verblijf op de
ontwaakruimte. Deze informatie kan uw eventuele angst voor verdoving
verminderen.
•

De anesthesist kan eventueel bijkomende onderzoeken tijdig laten
uitvoeren, zonder tijdsdruk of stress voor u.

•

U kan meestal de ochtend van de ingreep zelf binnenkomen in plaats van
de avond voordien.
Dit is niet van toepassing wanneer de operatie in het chirurgisch dagcentrum
gebeurt.

•

Belangrijk:
Breng bij een ingreep onder verdoving steeds volgende documenten mee naar
het ziekenhuis:
• het huisartsdossier (dubbel wit blad)
• de ingevulde en ondertekende vragenlijst met toestemmingsverklaring
(geel blad, dit moet u zelf invullen)
• U hoeft deze documenten niet vooraf op te sturen naar het ziekenhuis.
Breng ze op de dag van uw ingreep mee naar het ziekenhuis.
Let op: wanneer u de onderzoeksresultaten niet meebrengt, kan de ingreep
uitgesteld worden.
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Het risico op annulatie of uitstel van de ingreep daalt.

Preoperatieve raadpleging - praktisch:
•

Elke donderdag van 16.00 tot 18.00u (campus Dendermonde).

•

Een afspraak maakt u via het afsprakenbureau: 052 25 25 05.

•

Breng volgende zaken mee:
-resultaat van de voorbereidende onderzoeken
-info over thuismedicatie
-ingevulde vragenlijst
-(eventueel) recente verslagen van specialisten buiten het ziekenhuis.
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Vóór uw vertrek naar het ziekenhuis

Wanneer zal u uw anesthesist zien?

•

Verwijder alle cosmetica, juwelen, piercings,… vóór u naar het ziekenhuis
komt.

•

Draagt u ooglenzen of een kunstgebit? Breng dan een doosje mee om ze
in te bewaren.

•

Voor elke ingreep met verdoving moet u nuchter zijn. Dit wil zeggen dat u
minstens 6 uur vóór de operatie niet mag eten. U mag eventueel nog één
slok plat water drinken tot 2 uur voor de ingreep.

1. U kwam op preoperatieve raadpleging?
Dan heeft de anesthesist al vooraf alle belangrijke informatie verzameld. Het is
mogelijk dat u een andere anesthesist in de operatiezaal ziet dan diegene die
u tijdens de raadpleging ontmoette. De anesthesist die de verdoving uitvoert,
beschikt echter over al uw gegevens.

•

Uw gebruikelijke ochtendmedicatie mag u wel innemen met een klein
slokje water. Opgelet: Medicatie of injecties tegen suikerziekte mag u niet
innemen op de ochtend van de operatie.

•

Bent u ziek of verkouden de dag vóór uw operatie of de dag zelf?
Verwittig dan de dienst opnameplanning (052 25 25 74). In overleg met de
chirurg of anesthesist zal beslist worden of het veiliger is om de ingreep
uit te stellen.

•

Kan u op de dag van uw operatie door omstandigheden niet aanwezig
zijn? Ook dan moet u de dienst opnameplanning verwittigen (liefst 24
uur vooraf). Zo voorkomt u dat we u een annulatierekening moeten sturen
(€ 100,-).

Rookt u?

We raden u aan om de laatste dagen vóór de operatie niet meer te roken.
Indien u 6 tot 8 weken voor de ingreep stopt, dan verdwijnen de risico’s op
complicaties door tabak. Stopt u 2 tot 3 weken voor de operatie, dan laat u de
risico’s nog steeds merkelijk dalen. Zelfs al stopt u slechts 12 of 48 uur voor de
ingreep, dan heeft u daar nog voordeel bij.
Het is alleszins belangrijk, om de dag van de ingreep zelf niet te roken.

2. Wordt u opgenomen vóór de dag van de ingreep?
U krijgt de avond vóór de ingreep bezoek van de anesthesist. Tijdens dit bezoek
zal de anesthesist u vragen stellen over uw gezondheidstoestand. Het is heel
belangrijk dat de anesthesist op de hoogte is van de medicatie die u gebruikt.
Ook hier is het mogelijk dat u een andere anesthesist in de operatiezaal ziet
dan diegene die u de avond voordien ontmoette.
3. Wordt u opgenomen op de dag van de ingreep zelf?
U ziet de anesthesist voor de ingreep. Heeft u nog vragen of opmerkingen voor
de anesthesist? Aarzel dan niet ze te stellen.

Belangrijk!

Breng de anesthesist op de hoogte van volgende zaken:
• Welke medicatie gebruikt u?
• Heeft u valse of losse tanden?
• Draagt u contactlenzen?
• Bent u allergisch of overgevoelig voor bepaalde producten
(antibiotica, latex)?
• Waren er problemen bij vorige operaties?
• Heeft u een bepaalde ziekte?

Wilt u stoppen met roken?

Spreek er over met uw (huis)arts of maak een afspraak met een tabakoloog.
Dit kan via het afsprakenbureau: 052 25 25 05.
Vraag ook onze folder over rookstopbegeleiding.
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Een ingreep in het operatiekwartier
U wordt eerst naar een aparte box gebracht in de voorbereidingsruimte van
het operatiekwartier. Daar gebeurt het volgende:
• de verpleegkundige plaatst een infuus
• hij/zij kleeft klevers op uw borstkas om uw hartritme te volgen
• eventueel wordt u al op een operatietafel gelegd
• eventueel zal de anesthesist hier reeds starten met een regionale
anesthesietechniek (epidurale, perifeer zenuwblock).
Tenslotte rijdt de verpleegkundige u binnen in de operatiezaal. Hier staan
de chirurg en de anesthesist al klaar. Het verdere verloop van de ingreep is
afhankelijk van de soort verdoving en van de ingreep zelf.
Na de ingreep wordt u naar de ontwaakzaal (of de dienst intensieve zorgen)
overgebracht.
Tijdens een algemene verdoving gebruikt de anesthesist een beschermende
oogzalf of oogdruppels en plakt hij oogleden dicht om schade te voorkomen.
Het is mogelijk dat u hierdoor tijdelijk een wazig zicht heeft wanneer u ontwaakt.

fotografie © THV AR-TE dJGA STABO

In het ziekenhuis
•

•
•
•

Tijdens de ingreep mag u geen bril, hoorapparaat, kunstgebit of contactlenzen
dragen.
Bent u opgenomen in het ziekenhuis? Dan kan u deze zaken op uw kamer
laten of ze in bewaring geven bij de hoofdverpleegkundige van uw afdeling.
Kan u zonder bril of hoorapparaat totaal niets zien of horen? Laat ons dit
vooraf weten, dan mag u ze uitzonderlijk wel dragen.
U krijgt (meestal) een operatiehemdje om aan te trekken.
Wanneer het om een langdurige ingreep gaat, zal de verpleegkundige u
anti-trombosekousen aantrekken. U mag uw eigen anti-trombosekousen
meebrengen indien u die heeft.
Wanneer het nodig is, wordt de operatiestreek geschoren.
Indien u het wenst, kan u één uur
voor de ingreep een kalmerend
pilletje krijgen.
Pagina | 10

Pagina | 11

Verdoving van een kind
Kinderen die een ingreep moeten ondergaan, hebben nood aan extra aandacht
en geruststelling. Bereid uw kind zo goed mogelijk op de ingreep voor.
Praat over een ziekenhuisopname als over een gebeurtenis die iedereen kan
overkomen. Spreek met uw kind over de gang van zaken in een ziekenhuis en
over de ingreep zelf, zonder al te veel in detail te gaan. Houd de informatie
eenvoudig en eerlijk. Breng voor uw kind een knuffel of een vertrouwd stuk
speelgoed mee.
Indien uw kind opgenomen is op de kinderafdeling, krijgt het een middel om
wat rustiger te worden voor het naar operatiezaal vertrekt.
Als ouder of begeleider mag u met uw kind meegaan tot in de voorbereidingsruimte van het operatiekwartier. Wanneer de ingreep afgelopen is, mag u bij
uw kindje op de ontwaakzaal. Broertjes of zusjes zijn niet toegelaten in het
operatiekwartier.
Gebeurt de ingreep in het chirurgisch dagcentrum? Dan mag u mee tot in de
operatiezaal tot wanneer uw kind onder verdoving is.

Terug naar huis na een ingreep of onderzoek
onder anesthesie in het dagziekenhuis
Wanneer u na een ingreep of onderzoek onder anesthesie dezelfde dag het
ziekenhuis mag verlaten, gelden een aantal afspraken waaraan u zich moet
houden voor uw eigen veiligheid en die van anderen:
• Een volwassen persoon moet de eerste nacht na een ingreep of
onderzoek onder anesthesie in uw woning aanwezig zijn. Indien er
niemand bij u aanwezig kan zijn, zal u de eerste nacht in het ziekenhuis
moet blijven waarbij de extra kosten voor die opname ten uwen laste zijn.
• Na een ingreep of onderzoek onder anesthesie moet u zich bij het
verlaten van het ziekenhuis laten begeleiden door een volwassen
persoon. Op de dag van de ingreep of onderzoek onder anesthesie is
het verboden om na de procedure zelf een voertuig (auto, fiets,…) te
besturen of zich alleen in het verkeer te begeven.
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•

•

Ter voorbereiding van een ingreep onder algemene verdoving, moet u
vooraf met uw kind bij uw huisarts of kinderarts gaan voor een medisch
onderzoek. Uw arts zal het verslag met u meegeven naar het az Sint-Blasius.
Vul zeker ook de vragenlijst met toestemmingsverklaring in en breng
deze mee naar het ziekenhuis.
Uw kind moet nuchter zijn voor de ingreep (= na middernacht niets
meer eten of drinken). Is uw kindje nog een baby (zuigeling)? Volg dan
de afspraken die u maakt met uw arts.

Uw kind zal tijdens de opname onze mascotte Molly ontdekken. Molly is een ruimtewezentje met zin voor avontuur. Met een raket vliegt Molly langs de planeten en
landt op de Aarde, in az Sint-Blasius. Molly prikkelt de
fantasie van uw kind en wordt zijn beste vriendje...
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Mogelijke nevenwerkingen
van anesthesie
Moderne anesthesie is zeer veilig door het gebruik van moderne bewakingsapparatuur, betrouwbare en stuurbare medicatie en de degelijke opleiding en continue
bijscholing van de anesthesisten. Ondanks het feit dat alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden, kunnen er nevenwerkingen of verwikkelingen optreden.
Nevenwerkingen zijn gekende maar ongewenste effecten van een geneesmiddel of
een behandeling (zoals misselijkheid, braken, keelpijn). De meeste nevenwerkingen
zijn controleerbaar met medicatie en verdwijnen na enkele uren of enkele dagen.
Verwikkelingen (complicaties) zijn ongewenste en onverwachte gevolgen van een
behandeling of medicatie (bijvoorbeeld een allergische reactie).
Het mogelijke risico op nevenwerkingen of complicaties hangt af van enerzijds persoonlijke factoren (zoals overgewicht, roken, suikerziekte, hart- en vaataandoeningen) en anderzijds de aard en de duur van de ingreep en hoe dringend ze is.

Misselijkheid en braken

Komt voor bij 1 op 10 tot 1 op 100 verdovingen.
Het risico op misselijkheid en braken is de laatste jaren sterk verminderd door de
verbeterde medicatie en anesthesietechnieken. Deze nevenwerkingen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals:
- stress, angst en pijn
- het soort ingreep: het risico is hoger bij een laparoscopie (kijkoperatie)
- het gebruik van bepaalde (pijn-)medicatie voor de verdoving
- uw eventuele voorgeschiedenis van reisziekte
De misselijkheid of het braken kan enkele uren tot enkele dagen duren.
Had u bij eerdere operaties last van misselijkheid en braken? Heeft u last van wagen- en zeeziekte? Zeg dit dan vóór de ingreep. De anesthesist kan hier rekening
mee houden bij de keuze van anesthesieproducten. Hij kan u vooraf medicatie geven om misselijkheid te voorkomen; ook na de operatie is het met medicatie te
behandelen.

Pijn

Keelpijn en heesheid Komt voor bij 1 op 10 tot 1 op 100 verdovingen.
Tijdens een algemene verdoving wordt een buisje in de luchtweg geplaatst om
uw ademhaling te ondersteunen. Dit buisje kan keelpijn en heesheid veroorzaken
tot 2 à 3 dagen na de operatie. U krijgt hiervoor pijnstillers.
Spier- en rugpijn Komt voor bij 1 op 10 tot 1 op 100 verdovingen.
Ondanks het feit dat we u met grote zorg in de juiste positie installeren, kan spieren rugpijn optreden doordat u lange tijd in dezelfde houding op de operatietafel
ligt.
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Blijf niet met onnnodige pijn liggen!
Verwittig steeds de verpleegkundige
wanneer u te veel pijn heeft, zowel in
de ontwaakzaal als op uw kamer.
Pijn tijdens injectie van medicatie
Komt voor bij 1 op 100 verdovingen.
Bepaalde medicatie die tijdens een ingreep gebruikt wordt, kan een pijnlijk of
onaangenaam gevoel geven wanneer ze ingespoten wordt.
Blauwe plekken en pijn aan de injectieplaats
Komt voor bij 1 op 100 verdovingen.
U kan blauwe plekken en pijn hebben op de plaats waar het infuus zit. Dit komt
door de beschadiging van het bloedvat, door beweging of door infectie.
De blauwe plekken verdwijnen meestal spontaan zonder verdere behandeling.
Hoofdpijn Komt voor bij 1 op 100 verdovingen.
Hoofdpijn kan veroorzaakt worden door de anesthesiemedicatie, de ingreep zelf,
angst of stress, vochttekort of een te laag suikergehalte. Het treedt vaker op bij
mensen die roken of veel koffie, thee of cola drinken.
Na een spinale of epidurale anesthesie (ruggenprik) kan u last hebben van meer
ernstige hoofdpijn door het lekken van vocht rond het ruggenmerg via het prikgaatje. De hoofdpijn kan behandeld worden met klassieke pijnstillers, of (wanneer ze langer duurt) met een specifieke behandeling.
Spierpijn Komt voor bij 1 op 100 verdovingen.
Wanneer de ingreep dringend moet uitgevoerd worden en u niet nuchter bent,
dan dient de anesthesist u soms de spierverslapper myoplegine toe.
Dit kan spierpijn veroorzaken die spontaan overgaat.

Rillen Komt voor bij 1 op 100 verdovingen.

Rillen na de ingreep is het gevolg van afkoeling tijdens de ingreep, bepaalde medicatie of stress. Het kan behandeld worden met een verwarmingsdeken en/of medicatie.

Jeuk Komt voor bij ongeveer 1 op 100 verdovingen.
Jeuk is meestal een ongewenst effect van morfineachtige producten. Ook een allergische reactie kan jeuk geven. Het kan behandeld worden met medicatie.
Duizeligheid en troebel zien Komt voor bij 1 op 100 verdovingen.
Door anesthesiemedicatie en bloedverlies kan uw bloeddruk verlagen. Daardoor
kan u zich flauw voelen en mogelijk wegdraaien wanneer u rechtop zit. Om duizeligheid te behandelen, geven we u vocht of medicatie via het infuus.
De beschermende oogzalf die de anesthesist tijdens de operatie gebruikt, kan na
de ingreep troebel of dubbel zicht veroorzaken. Het kan ook een gevolg zijn van de
nawerking van de anesthesieproducten. Troebel zicht verdwijnt snel en spontaan.
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Verwardheid en geheugenstoornissen Komt voor bij 1 op 100 verdovingen.
Na een algemene verdoving kan u zich suf, slaperig, zwak, duizelig en vermoeid voelen. U kan ook lichte concentratiestoornissen, wazig zicht en coördinatiestoornissen
hebben. Dit is niet alleen een gevolg van de verdoving maar ook van de behandeling
zelf en de daardoor uitgelokte stressreactie van het lichaam.
Daarom mag u in de eerste 24uur na de verdoving niet met de wagen rijden, geen
machines bedienen en geen belangrijke beslissingen nemen.
Zodra de anesthesiemedicatie uitgewerkt is, verdwijnen deze neveneffecten.
Oudere patiënten hebben vaker en meer last van geheugen- en concentratiestoornissen na een algemene verdoving. Op wat langere termijn (meerdere dagen of
zelfs weken) verdwijnen deze nevenwerkingen meestal volledig.
Na een algemene verdoving kan ook verwardheid en onaangepast gedrag voorkomen. Dit wordt vaker gezien bij ouderen, bij mensen die verdovende middelen
gebruiken, bij mensen die lijden aan alcoholisme, of bij mensen met een psychiatrische voorgeschiedenis.
Verwardheid en geheugenverlies kan ook veroorzaakt worden door de verstoring
van het normale dagritme door pijn, minder goed slapen en de opname in een
vreemde omgeving.
Onrust wordt met medicatie behandeld.
Moeilijkheden bij het plassen Komt voor bij 1 op 1000 verdovingen.
Patiënten kunnen na een ingreep soms moeilijkheden hebben met plassen. Dit
komt meer voor na een spinale of epidurale verdoving (ruggeprik). Vrouwen kunnen meer last hebben van spontaan urineverlies.
Deze ongemakken gaan vanzelf over maar soms is een tijdelijke blaassonde nodig.
Deze sonde verhoogt wel de kans op een blaasontsteking.
Bij grotere en langdurige ingrepen en ook bij gebruik van pijnpompen wordt vaak
vooraf een blaassonde geplaatst om te voorkomen dat de blaas te vol raakt en om
te weten of de nieren goed blijven werken

Schade aan tanden, lip of tong Komt voor bij 1 op 1000 verdovingen.

Bij het wakker worden na een ingreep bijten mensen soms de mond krachtig dicht.
Dit kan schade aan de tanden, lippen of tong veroorzaken.
Ook bij het plaatsen van een buisje om de ademhaling te ondersteunen
kunnen de tanden en lip beschadigd worden. Het risico neemt toe als de
anesthesist moeilijkheden heeft om het buisje te plaatsen. Dit kan het geval zijn bij
een kleine mondopening, een kleine onderkaak of een stijve nek.
Het risico op tandschade is ook groter wanneer uw gebit in minder goede staat is.
Meld dit zeker vóór de operatie aan de anesthesist.
Longinfectie Komt voor bij 1 op 1000 verdovingen.
Het risico op een longontsteking is groter wanneer u rookt. Ook bij grotere ingrepen
aan de buik, het hart of de longen verhoogt het risico op longontsteking. U stopt
best zo lang mogelijk vóór de operatie met roken (zie ook pag. 8).
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Verstoorde ademhaling Komt voor bij 1 op 1000 verdovingen.
Anesthesiemedicatie, vooral pijnmedicatie, kan na de operatie voor een vertraagde
ademhaling zorgen. Dit kan ook gebeuren wanneer de gebruikte spierverslappers
niet volledig uitgewerkt zijn. Deze zorgen voor een algemene spierzwakte, ook bij
de ademhalingsspieren.
De anesthesist zal medicatie toedienen om dit te behandelen.
Effecten op voorafbestaande ziekte Komen voor bij 1 op 1000 verdovingen.
Een ziekte of aandoening, zoals een hart- of vaatziekte, die u al langer had en waar
u zich misschien niet bewust van was, kan erger worden of tot uiting komen tijdens
of na de operatie.
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen kunnen aandoeningen zoals een hersen- of hartinfarct opnieuw optreden, ook tijdens een verdoving.
Aandoeningen zoals hoge bloeddruk, suikerziekte en astma zullen tijdens en na de
ingreep van dichtbij gevolgd worden. De mogelijkheid bestaat dat deze aandoeningen verergeren.
Wakker worden tijdens de operatie Komt voor bij 1 op 1000 verdovingen.
Met de huidige anesthesietechnieken en -medicatie is de kans klein dat u wakker
wordt en bewust beleeft wat er tijdens de operatie gebeurt. De anesthesist is gedurende de operatie bij u aanwezig, schat de diepte van de verdoving in en dient
indien nodig extra medicatie toe om te voorkomen dat u wakker wordt.
De dosis van de verdovingsproducten wordt aangepast aan uw gewicht, leeftijd,
algemene gezondheidstoestand, hartritme en bloeddruk en aan de metingen van
de anesthesieproducten in de lucht die u uitademt.
De anesthesist doet er alles aan om u volledig bewusteloos te houden tijdens de
operatie. Uitzonderlijk kan het toch gebeuren dat u zich achteraf bepaalde dingen
herinnert. Dit risico is hoger wanneer u veel alcohol, drugs of medicijnen gebruikt,
in het geval van een dringende ingreep of wanneer uw algemene gezondheidstoestand zeer slecht is.
Embolie (bloedklonters) Komt voor bij 1 op 1000 tot 1 op 100.000 verdovingen.
Tijdens of na de ingreep kunnen er bloedklonters in de aders ontstaan. We spreken
over een embolie wanneer deze klonters loskomen en verderop de bloedtoevoer
blokkeren. Dit kan gevaarlijk zijn, vooral wanneer de bloedtoevoer naar de hersenen en de longen bemoeilijkt wordt.
Ook vetpartikels kunnen de bloedbaan afsluiten (= vetembolie). Deze kunnen vrijkomen bij ingrepen op de grote beenderen (bijvoorbeeld bij heupoperaties). Er
kan ook lucht aangezogen worden in een bloedvat en de bloedtoevoer blokkeren
(= luchtembolie). Embolieën kunnen hartritmestoornissen, lage bloeddruk, kortademigheid, verminderd bewustzijn en tekenen van beroerte veroorzaken. Grote
embolieën kunnen levensgevaarlijk zijn.
Bij bepaalde ingrepen worden bloedverdunners toegediend om het risico op embolie te verminderen.
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Schade aan de ogen Komt voor bij 1 op 10.000 tot 1 op 100.000 verdovingen.
Tijdens een algemene verdoving gebruikt de anesthesist een beschermende oogzalf
of -druppels en plakt hij/zij de oogleden dicht om schade te voorkomen. Ondanks
deze voorzorgen kan er soms toch een beschadiging van de buitenste ooglaag optreden met pijn en irritatie tot gevolg.
Dit wordt behandeld met oogdruppels en geneest meestal spontaan.
Ernstige allergische reacties Komen voor bij 1 op 10.000 tot 1 op 100.000 verdovingen.
Tijdens de ingreep en de verdoving komt u met verschillende producten in contact:
slaap- en pijnmedicatie, spierverslapppers, antibiotica, infuusvloeistoffen, latex of
rubber. Sommige mensen reageren hier allergisch op, gaande van lichte problemen
(huiduitslag, astma, lichte daling van de bloeddruk) tot zeer uitgesproken reacties
(zeer zware daling van de bloeddruk en ernstige, levensbedreigende ademhalingsproblemen). Allergische reacties kunnen soms leiden tot overlijden.
Breng de anesthesist dus zeker op de hoogte van eventuele allergieën bij u en in uw
familie zodat hij/zij ze kan voorkomen of behandelen.
Zenuwbeschadiging Komt voor bij 1 op 10.000 tot 1 op 100.000 verdovingen.
Zenuwbeschadiging met mogelijk verlamming of gevoelsstoornissen komt uiterst
zelden voor. De beschadiging kan veroorzaakt worden door druk op een zenuw tijdens de ingreep, doordat u lange tijd in dezelfde houding ligt op een relatief harde
operatietafel, door gebruik van een knelband of door gebruik van een naald of de
verdovingsproducten bij regionale verdoving.
De klachten verdwijnen meestal spontaan na 2 of 3 maanden.
Bij epidurale of spinale anesthesie kan een bloedvat aangeprikt worden. De mogelijke bloeding die dit veroorzaakt, kan druk geven op het ruggenmerg en ook ernstige zenuwbeschadiging veroorzaken. Gebruik van bloedverdunners kunnen dit risico
verhogen. Daarom is het belangrijk dat de anesthesist hiervan op de hoogte is.

Problemen met de apparatuur
Komt uiterst zelden voor, in minder dan 1 op 100.000 verdovingen.
Alle bewakings- en anesthesieapparatuur krijgt regelmatig een technisch onderhoud en wordt dagelijks getest. De kans dat defecten aan de apparatuur schade bij
u veroorzaken is uiterst klein.
Overlijden
Het risico is uiterst klein, komt voor bij 1 op 200.000 tot 1 op 400.000 verdovingen.
Een ingreep en/of verdoving zonder enig risico bestaat niet. De mate waarin u
risico loopt, hangt vooral af van uw algemene gezondheidstoestand, het soort ingreep en van eventuele complicaties die zich tijdens de ingreep voordoen.
Het risico op overlijden tijdens de ingreep is uiterst klein. Het ligt hoger bij
• mensen op hoge leeftijd of kinderen jonger dan 1 jaar
• spoedoperaties of grote ingrepen op hart, longen, grote bloedvaten of darmen
• mensen met ernstige gezondheidsproblemen zoals hart-, longen-, leverlijden,
diabetes met insulinetherapie, uitgebreide kanker.

Heeft u na het lezen van de informatie over nevenwerkingen van anesthesie
nog vragen? U kan een afspraak maken voor een raadpleging anesthesie of
contact opnemen met de dienst op het nummer 052 25 21 12.

Vertraagd wakker worden na anesthesie
Komt voor bij 1 op 10.000 tot 1 op 100.000 verdovingen.
Na een ingreep herstelt uw bewustzijn zich afhankelijk van hoe snel de anesthesiemedicatie uitgewerkt is. De meest gebruikte medicatie is snel uitgewerkt. U kan
vertraagd ontwaken wanneer de anesthesie- of kalmerende medicatie langer doorwerkt.
Vertraagd wakker worden kan ook -zeer uitzonderlijk- het gevolg zijn van
een beroerte of hersenbeschadiging. Wanneer u een verhoogd risico op een
beroerte heeft, dan kan dit door een ingreep nog stijgen, vooral wanneer ze belastend is voor de bloeddoorstroming naar de hersenen.
Blindheid Komt uiterst zelden voor, in minder dan 1 op 100.000 verdovingen.
Mogelijke oorzaken van blindheid zijn lage bloeddruk, druk op de oogbol of bloedklonters. Het risico is groter bij grote rugoperaties, waarbij u langdurig op uw buik
ligt en bij uitgebreide operaties in de nek.
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Toediening van bloed
en bloedproducten
Tijdens uw opname in het ziekenhuis bestaat de kans bestaat dat u bloedproducten
toegediend moet krijgen, een zogenaamde bloedtransfusie.
In dit hoofdstuk geven we u meer informatie over bloedtransfusies en beantwoorden we een aantal veel gestelde vragen. Heeft u na het lezen van deze informatie
nog vragen? Aarzel dan niet om ze te stellen aan uw behandelende arts.

Waarom een bloedtransfusie?
Onder normale omstandigheden is het lichaam in staat om voldoende bloedcellen en plasma aan te maken. Tekorten kunnen echter ontstaan door bloedverlies
(bijvoorbeeld een ongeluk of een grote operatie) of door gestoorde aanmaak (bijvoorbeeld in geval van beenmergziekten of bij de behandeling van kanker). Een
transfusie van bloedproducten kan dan noodzakelijk zijn.

Soorten bloedtransfusie
Bloed bestaat uit cellen (rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes) en
vloeistof (plasma). In de bloedtransfusiecentra van het Rode Kruis worden de verschillende bestanddelen van donorbloed zorgvuldig van elkaar gescheiden. Bij een
bloedtransfusie worden enkel die bestanddelen toegediend waaraan een patiënt
behoefte heeft.
• Toediening van rode bloedcellen
De rode bloedcellen (erytrocyten) staan in voor het zuurstoftransport doorheen
het lichaam. Bij een ernstig tekort aan rode bloedcellen wordt onvoldoende zuurstof in het lichaam afgegeven.
• Toediening van bloedplaatjes
Bloedplaatjes zijn nodig voor de bloedstolling. Wanneer er te weinig bloedplaatjes zijn of wanneer ze niet goed functioneren, zal het bloed onvoldoende stollen
bij een bloeding.
• Toediening van plasma
Voor de bloedstolling zijn naast bloedplaatjes ook stollingseiwitten nodig. Deze
bevinden zich in het plasma. Wanneer er te weinig van deze eiwitten in het bloed
aanwezig zijn, zal het bloed onvoldoende stollen bij een bloeding.
• Toediening van witte bloedcellen
Transfusies van witte bloedcellen worden niet uitgevoerd in az Sint-Blasius.
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Hoe veilig is een bloedtransfusie?
Bloedproducten worden bereid uit bloed afkomstig van vrijwillige bloeddonoren.
Alleen gezonde mensen zonder risicogedrag kunnen bloeddonor worden. Bij de inzameling en de behandeling van het bloed worden strikte veiligheidsvoorschriften
in acht genomen.
Het bloed wordt gecontroleerd op een aantal belangrijke ziektes die via bloed overgedragen kunnen worden zoals virale hepatitis, syfilis en infectie met het HIV virus
dat AIDS kan veroorzaken. Dankzij deze voorzorgen is de kans op besmetting met
een virus of ziektekiem door een bloedtransfusie zeer klein. Het risico op overdracht
van het HIV virus door transfusie van één eenheid is lager dan 1 op 1 miljoen. Overdracht van tot nog toe onbekende ziektekiemen kan niet worden uitgesloten.

Waarom bloedgroepcontrole?
Het is belangrijk dat het bloedproduct dat u toegediend krijgt bij u ‘past’. Daarom
wordt bij u eerst bloed afgenomen om uw bloedgroep vast te stellen. Dit gebeurt
uit veiligheidsoverweging door middel van twee verschillende bloedafnames (tenzij
in dringende situaties). Het is belangrijk dat deze bloedafnames in ons ziekenhuis
gebeuren.
Als uw bloedgroep al gekend is in het informaticasysteem van het ziekenhuislaboratorium bij een eerder onderzoek, gebeurt er slechts één bloedafname.
Sommige mensen hebben in hun bloed afweerstoffen (antistoffen) tegen lichaamsvreemde rode bloedcellen. Deze antistoffen kunnen aangemaakt zijn na een zwangerschap of een eerdere bloedtransfusie. Als dat het geval is, kan het soms langer
duren voor er ‘passend bloed’ wordt gevonden.

Hoe verloopt de bloedtransfusie?
Vooraleer de verpleegkundige het bloedproduct toedient, wordt actief uw naam,
voornaam en geboortedatum bevraagd en wordt gecontroleerd of deze overeenstemmen met de gegevens van het bloedproduct en met de gegevens op uw identificatiearmbandje.
Het bloedproduct wordt via een infuus in een bloedvat (meestal van de onderarm)
toegediend. De duur van de transfusie varieert van een half tot 4 uur afhankelijk van
het bloedproduct.
Tijdens de transfusie mag u de kamer niet verlaten zodat de verpleegkundige op
vaste tijdstippen uw bloeddruk, pols en temperatuur kan controleren om eventuele
bijwerkingen vlug op te sporen. Na de transfusie blijft u minstens 1 uur op de afdeling.
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Mogelijke bijwerkingen
Het komt weinig voor, maar er kunnen tijdens of na een transfusie bijwerkingen
optreden. De meest voorkomende bijwerkingen zijn rillingen, koorts, misselijkheid,
kortademigheid, onwel voelen en symptomen van allergische aard zoals huiduitslag
en jeuk. Verwittig onmiddellijk een verpleegkundige als u één of meer van deze
symptomen ervaart. De transfusie wordt dan onmiddellijk gestopt en de arts beslist
over de te nemen maatregelen. Vaak kan dit eenvoudig met geneesmiddelen worden behandeld.
Deze bijwerkingen kunnen ook worden veroorzaakt door reeds aanwezige afweerstoffen tegen bloedcellen van een bepaalde bloedgroep. Indien het labo vaststelt
dat u dergelijke afweerstoffen heeft, krijgt u een bloedgroepkaartje met daarop de
vermelding van dit gegeven. Dit moet u bij volgende bloedtransfusies altijd aan uw
arts tonen.
Bij toediening van veel bloed in korte tijd kan er vochtopstapeling ontstaan, wat het
ademen kan bemoeilijken. In dat geval zal er medicatie worden toegediend om het
vocht af te drijven. De verpleegkundige controleert tijdens de transfusie op vaste
tijdstippen de vitale parameters (bloeddruk, pols en temperatuur) om eventuele
bijwerkingen vlug op te sporen.
Soms treden bijwerkingen pas op enige tijd na de transfusie. Als gevolg van de snelle
vorming van afweerstoffen (antistoffen) tegen lichaamsvreemde rode bloedcellen
kan enkele dagen na transfusie koorts, geelzucht of donkere urine (hemoglobinurie)
ontstaan. Mocht u zich na de transfusie thuis onwel voelen, dan moet u onmiddellijk uw (huis)arts raadplegen, of zo nodig naar de dienst spoedopname komen.

In geval van ‘acute normovolemische hemodilutie’ wordt vlak voor de operatie
bloed afgenomen. Dit gebeurt onder narcose en het tekort aan bloed wordt meteen aangevuld met een zoutoplossing. Na de operatie, nog steeds onder narcose,
krijgt u uw bloed terug.
In az Sint-Blasius worden ‘autologe bloedtransfusies’ en ‘hemodilutie’ niet uitgevoerd.
Bij sommige operaties met veel bloedverlies is het wel mogelijk om het bloed dat
uit de wonde komt, tijdens de operatie, met een speciaal apparaat (cell saver) op te
zuigen. Na bewerking wordt het bloed weer aan u terug gegeven.
U kan met uw behandelende arts overleggen of u in aanmerking komt voor één van
deze methoden.

Eventuele alternatieven
Een alternatief voor een bloedtransfusie met bloedproducten van donorbloed is om
eigen bloed af te nemen en terug te geven.
Bij een ‘autologe bloedtransfusie’ staat de patiënt bloed af voor zichzelf. Later, tijdens of na een operatie, worden de rode bloedcellen aan de patiënt teruggegeven.
Deze procedure is slechts mogelijk in een zeer beperkte groep van patiënten en
gebeurt slechts bij hoge uitzondering. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet
aan een groot aantal voorwaarden voldaan worden. De operatiedatum moet ruim
van tevoren kunnen worden vastgesteld en de patiënt moet bovendien in goede
algemene conditie zijn. De afname moet steeds gebeuren in een donorcentrum van
het Rode Kruis.
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Wanneer u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis welke hinder dan ook
ondervindt, spreek er dan over met de arts of verpleegkundige.
Wanneer u, eenmaal terug thuis, als gevolg van de ingreep problemen
ervaart of wanneer u extra vragen heeft (bijvoorbeeld over nazorg,
pijnstilling), dan richt u zich best tot uw huisarts of de huisarts van wacht.
Indien nodig, zal hij/zij u verwijzen naar de dienst spoedgevallen.
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Campus Dendermonde
Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde
Campus Zele
Koevliet 6, 9240 Zele

T. 052 25 20 11

T. 052 45 64 00

Dienst opnameplanning
route 60, campus Dendermonde T. 052 25 25 74
• maandag t.e.m. donderdag: van 7.30 tot 17.30u en van 18.00 tot 20.00u
• vrijdag: 7.30 tot 18.00u
• zaterdag: 14.00 tot 17.00u

Uw eigen patiëntendossier inkijken?
Dat kan, via internet: www.azsintblasius.be/mijndossier
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info@azsintblasius.be

www.azsintblasius.be

www.azsintblasius.be/blasiusacademie

