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Nuttige info betreffende een heelkundige ingreep.
1. Voor de ingreep
• Nuchter zijn :
Het is zeer belangrijk om de richtlijnen ivm “nuchter zijn” voor een verdoving strikt te
volgen. Dit niet alleen om de kans op braken tijdens of na de verdoving te verminderen
maar ook om te vermijden dat er tijdens de verdoving vocht of voedsel in de longen
terecht komt.
Vanaf middernacht mag er geen voedsel of vocht meer ingenomen worden.
Een verdoving van een niet-nuchtere patiënt is risicovol en daarom worden nietnuchtere patiënten voor een geplande ingreep uitgesteld.
•

Roken, alcohol en andere genotsmiddelen :
Het is belangrijk om minstens 24 uren voor de ingreep niet meer te roken, geen alcohol
meer te gebruiken of andere genotsmiddelen te nemen.

•

Make-up en nagellak :
Gelieve ook geen make-up of nagellak te gebruiken voor de operatie want de kleur van
uw lippen en nagels zijn een belangrijke parameter voor de anesthesist. Monitoring van
de saturatie (zuurstofwaarde in het bloed) kan vaak niet gemeten worden doorheen
gelakte nagels.

•

Juwelen en piercings :
Deze moeten voor een operatie verwijderd worden omdat deze afknellen van vingers of
brandwonden kunnen veroorzaken tijdens de operatie.

•

Valse tanden, bril, contactlenzen, gehoorapparaten :
Deze moeten ook verwijderd worden voor een operatie.

2. De pré-operatieve vragenlijst
U krijgt voor de ingreep een vragenlijst die we vragen om in te vullen zodat wij van een aantal
belangrijke zaken op de hoogte zijn : o.a.
• Allergieën :
Vb. allergie voor bepaalde antibiotica, latex, ontsmettingsproducten, …
Indien u hiervan een allergie-kaart of een lijst heeft, moet u deze meebrengen naar het
ziekenhuis.
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•

Thuismedicatie :
Een overzicht van alle medicatie die u thuis inneemt (al dan niet op voorschrift) met
vermelding van de uren en de dosis.

•

Pré-operatieve onderzoeken :
Indien uw pré-operatieve onderzoeken bij de huisarts werden gedaan, gelieve dan de
resultaten mee te brengen naar het ziekenhuis.

•

Speciale ziekten :
Bij speciale ziekten, gelieve dan de laatste verslagen van de desbetreffende specialist
mee te brengen naar het ziekenhuis.

3. Na de ingreep :
Na de operatie wordt u naar de ontwaakzaal gebracht. Hier wordt u verder opgevolgd en de
belangrijke lichaamsfuncties regelmatig gecontroleerd. Wanneer u voldoende wakker bent en
stabiel, wordt u terug naar de kamer gebracht of naar de intensieve afdeling wanneer u een
grote ingreep heeft ondergaan en extra bewaking noodzakelijk is.
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