
Anesthesie voor heelkundige ingrepen 
 
Algemene informatie 
 

VOOR DE INGREEP 
 

1. Wie is mijn anesthesist? 
Een anesthesist is een arts die een bijkomende opleiding van minimum vijf jaar tot specialist 
doorlopen heeft.  Hij is verantwoordelijk voor uw comfort en welzijn tijdens en ook na de 
ingreep.  Hij volgt alle belangrijke lichaamsfuncties tijdens de ingreep.  Hij voorkomt en 
behandelt medische problemen die ontstaan tijdens of door de chirurgie alsook tengevolge 
chronische ziekten die U eventueel heeft.  Hij volgt U de ganse ingreep en wordt hierin 
bijgestaan door bekwame en ervaren operatiezaalverpleegkundigen. 
 

2. Hoe wordt mijn gezondheidstoestand geëvalueerd voor de ingreep? 
Nadat U samen met uw chirurg beslist heeft dat een operatie noodzakelijk is en welk type 
verdoving hiervoor is aangewezen, zal U een vragenlijst krijgen die U zelf, samen met de 
chirurg of met uw huisarts dient in te vullen.  Uw chirurg of de huisarts vraagt indien nodig 
bijkomende onderzoeken aan en voegt de resultaten bij de vragenlijst. Aan de hand van dit 
preoperatief dossier kan de anesthesist uw toestand evalueren.  
 

3. Mag ik eten en drinken voor de ingreep? 
Als algemene regel kan gesteld worden dat er niets gegeten of gedronken mag worden na 
middernacht voor een ingreep die ’s morgens gepland is. Indien uw operatie zeker pas ’s 
namiddags plaats heeft, mag U vóór 7 uur een licht ontbijt nemen. In bepaalde 
omstandigheden wordt er toestemming gegeven om tot twee uren voor de ingreep “heldere 
vloeistoffen “ te gebruiken.  Hieronder verstaat men appelsap, water of limonade. GEEN 
melk.  Tanden poetsen en een klein slokje water om medicatie te nemen is toegestaan.   
 

4. Moet ik mijn normale medicatie doornemen? 
In de meeste gevallen dient U de eigen medicatie te blijven gebruiken tot de operatie.  
Speciale aandacht wordt gevraagd voor geneesmiddelen die de bloedstolling beïnvloeden: 
Deze medicatie dient gestopt, zonodig vervangen door subcutaan toe te dienen heparines. 
Deze heparines (fragmin, clexane, fraxiparine) mogen ten laatste de ochtend van de dag voor 
de geplande procedure toegediend worden.: 
6 dagen:  Salicylaten: oa: Aspirine, Aspro, Dispril, Asaflow, Acenterine, Cardioaspirine, 
Aspegic,  
8 dagen: Anti-aggregantia: oa: Plavix  & Anticoagulantia: oa: Marcoumar, Marevan, Sintrom 
NB.: (voor vrouwen): Indien U een anticonceptiepil gebruikt, mag U die gewoon blijven 
innemen.  Na de ingreep echter kan er gedurende de rest van de cyclus niet meer gerekend 
worden op volledige bescherming. 
 

5. Hygiëne, sieraden en make-up? Scheren en kleding? 
Grondige lichaamshygiëne zo kort mogelijk voor de ingreep is van groot belang. Make-up én 
nagellak moeten verwijderd worden.   
Voor de ingreep dient U ook alle sieraden af te doen en piercings te verwijderen.   
Ook uw bril of gebit laat U achter op de afdeling. 
Meestal wordt de te opereren plek geschoren.  In plaats van uw kleding krijgt U een 
operatiehemd. 



 
DE INGREEP 

 
U wordt per bed naar het operatiekwartier gebracht.  In de wachtruimte is er televisie en 
opvang door de vrijwilligers en de operatiezaalassistentie.  Vooraleer U naar de operatiezaal 
gaat, ontmoet U de anesthesist.  Hij zal uw ziektegeschiedenis en eventuele laboresultaten en 
andere vooronderzoeken bekijken.  Hij zal de anesthesietechniek met U bespreken en 
eventuele vragen beantwoorden. 
 
De verpleegkundige prikt een ader aan en plaatst een intraveneuze lijn. Indien nodig wordt er 
reeds medicatie toegediend zoals antibiotica.  Eens in de operatiezaal worden standaard 
monitors zoals bloeddrukmanchette en EKG elektrodes voor uw veiligheid aangebracht.  
Vanaf nu bent u klaar voor de anesthesie. 
 

SOORTEN ANESTHESIE 
 
Anesthesie is de verzamelnaam van alle soorten verdoving voor operaties en wordt ook wel 
narcose genoemd.  Dit betekent “ gevoelloosheid”. Er bestaan verschillende 
anesthesietechnieken gaande van locale tot algemene anesthesie.  Welke techniek gekozen 
wordt is afhankelijk van verschillende factoren.  De aard van de ingreep dicteert soms welke 
anesthesie er gebruikt wordt.  Voortgaande op uw medische geschiedenis biedt een bepaalde 
techniek soms een bijkomende veiligheidsmarge en wordt dan ook verkozen.  Natuurlijk 
wordt er ook rekening gehouden met uw voorkeur bij het bepalen van de beste 
anesthesietechniek. 
 
Dit zijn de vier mogelijkheden:  
 
Algemene anesthesie: deze techniek geeft een soort bewusteloosheid en zorgt dat U niets 
voelt, hoort of ziet van de ingreep.  De medicatie wordt toegediend via de intraveneuze lijn of 
als damp of beide.  

 
Regionale anesthesie: Deze techniek veroorzaakt gevoelloosheid door het inbrengen van 
lokaal anestheticum rond de zenuwen die betrekking hebben op het te opereren gebied.  Een 
epidurale of rachi verdooft de buik en de onderste ledematen.  Andere bloks kunnen geplaatst 
worden op de zenuwen van armen of benen om aparte ledematen te verdoven.  U bent wakker 
en zal ervaren dat er iets gebeurt doch geen pijn voelen.  Het operatiegebied wordt met een 
scherm afgeschermd zodanig dat U niets van de operatie ziet.  

 
Monitored Anesthesia Care: indien tijdens een locale of regionale anesthesie pijnmedicatie 
en/of kalmeermiddelen worden toegevoegd via de intraveneuze lijn om uw comfort te 
verhogen, spreekt men van monitored anesthesia care.  Terwijl U gesedeerd bent, volgt de 
anesthesist uw lichaamsfuncties. 

 
Locale anesthesie: de te opereren plek wordt plaatselijk verdoofd met lokaal anestheticum.  
Deze locale infiltratie wordt meestal door de chirurg toegediend.  Een anesthesist is 
normaliter niet aanwezig zoals bij de andere technieken. 
 
Nota: In vele gevallen zal de anesthesist kiezen voor een combinatie van deze verschillende 
types. 



Hij kan bijvoorbeeld een ruggenprik combineren met een lichte algemene verdoving, of hij 
zal een zenuwblok plaatsen met het doel een minder diepe algemene verdoving te geven of te 
zorgen dat U minder pijn heeft nà de ingreep. 

 
ONTWAKEN EN HERSTEL NA DE ANESTHESIE 

 
Wat kan ik verwachten na de operatie? 
 
Na de ingreep wordt U naar de ontwaakzaal gebracht, vaak ook de “recovery” genaamd.  De 
eerste 30-60 minuten ongeveer wordt U van dichtbij gevolgd door speciaal opgeleide 
verpleging onder toezicht van een anesthesist.  Gedurende deze periode krijgt u extra zuurstof 
en wordt de ademhaling en de hartslag gevolgd. Hier worden ook pijnstillende medicatie en 
andere essentiële geneesmiddelen toegediend.  De intraveneuze perfusie (“baxter”) laat men 
meestal ter plaatse om nadien op de kamer nog extra vloeistoffen en geneesmiddelen te 
kunnen toedienen zonder U terug te moeten prikken. Na goedkeuring door de anesthesist 
wordt U ontslagen naar de kamer.  In geval van grote ingrepen met vergroot risico op 
verwikkelingen zal U na de ingreep uit voorzorg overgebracht worden naar de afdeling 
Intensieve Zorgen. Dit kan ook het geval zijn indien er onverwacht ernstige problemen 
optraden tijdens de ingreep. Daar blijft U onder voortdurend toezicht van artsen en 
verpleegkundigen en wordt uw gezondheidstoestand permanent bewaakt door monitors 
waaraan U zo lang als nodig verbonden blijft. 
 
Zal ik last hebben van nevenwerkingen? 
 
Onwelzijn of braken nà een operatie kan veroorzaakt worden door allerlei factoren zoals: het 
soort ingreep, de aard van verdoving, overgevoeligheid aan de pijnstillers toegediend nà de 
ingreep en individuele gevoeligheid van de patiënt. Een voorgeschiedenis van reisziekte of 
problemen met onwelzijn bij eerdere ingrepen zijn voorbeschikkend.  Best is uw anesthesist 
hierover in te lichten. Hij zal het type verdoving zo veel mogelijk aanpassen aan uw 
probleem, of tijdens de ingreep reeds medicatie toedienen om misselijkheid te voorkomen.   
U mag de eerste uren, (soms een paar dagen) na de ingreep ook niet drinken. Om uitdroging 
en dorst te voorkomen wordt via de intraveneuze toegang extra vocht toegediend. U kan dan 
wel uw lippen regelmatig (laten) bevochtigen of de mond spoelen met slokjes water, zonder te 
drinken. Op het ogenblik dat U toch terug mag drinken doet u dat in ’t begin best met mate 
om misselijkheid te voorkomen.   
 

THUIS 
  
U kan zich best vooraf wat voorbereiden op uw thuiskomst na de operatie, want U zal nog 
niet helemaal hersteld zijn op het ogenblik dat U naar huis mag. Vaak zijn er nog kleinere na-
effecten zoals spierpijn, keelpijn, duizeligheid en hoofdpijn.  Ook misselijkheid is 
mogelijkheid doch braken is eerder zeldzaam.  Deze na-effecten verdwijnen meestal snel de 
eerste uren na de ingreep doch kunnen soms enkele dagen aanwezig zijn.  De meeste 
patiënten  kunnen hun normale thuisbezigheden pas na enkele dagen volledig hervatten door 
vermoeidheid of vage last van de chirurgie.  Dit is de normale gang van zaken.  
Plan dus relatieve rust gedurende de eerste dagen na de ingreep, zorg ervoor dat U telefonisch 
bereikbaar bent en dat U zelf nuttige telefoonnummers (familie, vrienden, huisarts) bij de 
hand heeft.   
 



OPVOLGING 
 
Volg de opgegeven instructies.  Deze zorgen voor het snelste, veiligste en aangenaamste 
herstel.  Bij problemen moet U het ziekenhuis contacteren.  De eerste dag na de ingreep wordt 
U gecontacteerd door het personeel van het dagziekenhuis om te zien of er problemen zijn.   
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