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Anesthesiologie / Sedatie Praktijk Specialist 
 

Naar huis 
 

Na procedurele sedatie en analgesie 
 
Vakgroep Anesthesiologie Sedatie praktijk specialisten 

 

Drs. C. van Dongen    Mw. L. Corbey 

Drs. H. Freling     Dhr. R. Crijnen 

Dr. A. Harms     Dhr. J. Geraads 

Dr. K. Hecker    Dhr. U. Gerritzen 

Drs. L. Kropman    Mw. K. Lebesque  

Drs. E. Parfant    Dhr. P. Roebbers  

Drs. J. Schlooz 

Drs. A. van Veenendaal 

Drs. E. Vossenkaul 

Dr. E. Weingartz 

 
 
Datum:     ..………………dag    ………. / ………. / 20…… 
 
 
 
Sticker patiëntgegevens: 
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Geachte heer / mevrouw 
 
U heeft vandaag een onderzoek* of behandeling* gehad. 
Daarbij heeft u sedatie gekregen.  
De sedatie is uitgevoerd door een ervaren sedatie praktijk specialist. Deze specialist gebruikt 
kortwerkende medicijnen. Deze medicijnen zijn meestal binnen korte tijd uitgewerkt.  
De verpleegkundige van de afdeling geeft aan wanneer u naar huis kunt. Als u naar huis 
gaat moet u wel begeleid worden.  
    

Belangrijk 
Het is belangrijk dat u vandaag: 

 Geen auto rijdt of andere voertuigen bestuurt; 

 Geen gevaarlijke machines bedient; 

 Geen belangrijke beslissingen neemt (zoals het aangaan van financiële verplichtingen); 

 Geen alcoholische dranken en/of drugs gebruikt 
 
We raden u aan dat er de eerste 24 uur na de ingreep iemand bij u is. Deze persoon kan u 
begeleiden of verzorgen als dit nodig is. 
 

* Onderzoek of behandeling onder sedatie  
 
 ERCP 
 PTCD 
 Colonscopie 
 Gastroscopie 
 Bronchoscopie 
 Cardioversie 
 Angiografie/ Dotteren 
 TEE 
 Dubbel-J 
 Nefrostomie 
 Hysteroscopie diagnostisch/ therapeutisch 
 Novasure 
 anders, namelijk: …………….…………….. 

 
 
 
 
 

Klachten / vragen 
 

Er bestaat een kleine kans dat u misselijk wordt of moet overgeven. Als dit het geval is, krijgt 
u hiertegen een medicijn. Ondanks alle zorgvuldigheid zijn complicaties niet altijd te 
voorkomen. Ernstige complicaties komen rondom sedatie bijna niet voor. Het kan gebeuren 
dat een allergische reactie optreedt op bepaalde medicijnen.  
 

Het duurt meestal een tot drie dagen voordat u zich weer helemaal fit voelt. Dat is heel 
gewoon, uw lichaam heeft nu eenmaal tijd nodig om te herstellen van het onderzoek of de 
behandeling. 
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Vragen over de behandeling 
Heeft u lichamelijke klachten of vragen die te maken hebben  
met de behandeling, kunt u contact opnemen met de polikliniek van uw behandelend 
specialist. 
 

  Locatie Venlo     Locatie Venray 

Polikliniek ……….……. Routenummer ……… 

 ………………… 

Vragen over de sedatie 
Heeft u lichamelijke klachten of vragen die te maken hebben  
met de sedatie, dan kunt u contact opnemen met de sedatiespecialist tijdens het telefonisch 
spreekuur : 
 (077) 320 50 19  ma t/m vr  08.30 – 12.00 uur 
 

Spoed 
Voor acute (sedatie-)vragen die niet kunnen wachten tot het  
telefonisch spreekuur, kunt u ’s avonds en in het weekend contact opnemen met de 
Spoedeisende Hulp (SEH) 
  (077) 320 58 10  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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