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Endoscopie met sedatie

Contact informatie 
Endoscopiecentrum (079) 346 25 09 08:30 – 16:30 uur ma t/m vr Routenummer 71, 4e etage 
Spoedeisende Hulp: (079) 346 25 39 buiten kantooruren.
Uitslaapkamer endoscopie (079) 346 23 88

Inleiding
Uw huisarts of specialist heeft voor u een onderzoek met sedatie (een roesje) aangevraagd. 
Deze informatie gaat over de sedatie medicatie en is een aanvulling op het gesprek dat u heeft 
gehad met uw huisarts, de specialist of de MDL-verpleegkundige.

Sedatie
Sedatie is een combinatie van een rustgevend middel en of een pijnstiller. Dit moet u niet 
verwarren met narcose, waarbij een anesthesist u volledig in slaap brengt. Het doel van de 
sedatie is dat u zich beter kunt ontspannen en het onderzoek minder belastend voor u is. 

Hoe wordt de sedatie gegeven?
U krijgt de sedatie via uw bloedvat. De arts of endoscopie verpleegkundige prikt een 
infuusnaaldje in uw bloedvat. Dit is meestal het bloedvat in één van uw armen. Zodra het naaldje 
in uw bloedvat zit, blijft er een plastic buisje achter. Via dit buisje krijgt u het slaapmiddel en of 
de pijnstilling. 

Wat kunt u van het slaapmiddel Midazolam verwachten?
U kunt op verschillende manieren op het slaapmiddel reageren. Waarschijnlijk bent u slaperig 
(half wakker), maakt u bewust delen van het onderzoek mee, maar ervaart u het onderzoek niet 
als belastend. Het kan ook gebeuren dat u slaapt en niets van het onderzoek merkt. 
Belangrijk: het effect van het slaapmiddel is minder bij het gebruik van slaapmedicatie, 
rustgevende medicatie en bij  frequent alcohol- en/of drugsgebruik.  
Gebruik daarom 12 uur voor en 12 uur na het onderzoek geen alcohol.

Pijnstiller Fentanyl
De pijnstiller welke over het algemeen tijdens het onderzoek gegeven wordt heet Fentanyl. 
Fentanyl is een morfineachtige pijnstiller (opiaat). Het heeft een sterke pijnstillende werking en 
werkt na maximaal 3 minuten na toediening. 

Bijwerkingen
Uw zuurstofgehalte kan als gevolg van de sedatie dalen. U krijgt extra zuurstof via een 
zuurstofslangetje in uw neusgaten.

U kunt na het onderzoek (ook) last krijgen van slaperigheid, duizeligheid, vermoeidheid, 
hoofdpijn of vergeetachtigheid. U kunt daarnaast moeite hebben met de concentratie. Uw 
reactievermogen is sterk verminderd zonder dat u dit zelf merkt. Deze bijwerkingen zijn van 
tijdelijke aard.
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Na het onderzoek
U blijft na het onderzoek nog op de uitslaapkamer van de endoscopie om uit te slapen. Wij 
blijven uw hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte ook tijdens het uitslapen controleren. Als u 
goed wakker bent, krijgt u een broodmaaltijd en drinken. 
Houdt u er rekening mee dat u zich door het slaapmiddel de rest van de dag suf kunt voelen. Dit 
is meestal na 12 uur voorbij. U mag daarom tot 12 uur na het onderzoek niet zelfstandig aan 
het verkeer deelnemen. Dit betekent dat u niet mag fietsen of een auto besturen. U mag ook niet 
alleen naar huis lopen of zonder begeleiding met een taxi of bus naar huis.  Wij raden het af om 
op die dag belangrijke beslissingen te nemen en alcohol te nuttigen.

Belangrijk: Zorg ervoor dat iemand u op de uitslaapkamer na het onderzoek ophaalt. Als u van 
tevoren geen begeleiding heeft geregeld, kunt u geen roesje krijgen tijdens het onderzoek. 

Mocht u allergisch zijn voor midazolam of fentanyl wilt u dit dan melden bij de intake aan de 
verpleegkundige.

U dient 30 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn i.v.m. het prikken van een 
infuusnaaldje dat nodig is voor het roesje.

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw behandeling, laat dit ons dan weten. 


