Volwassenen

Sint-Lucas

U wordt naar de afdeling radiologie gebracht, waar er bij u
een infuus geplaatst wordt door de anesthesist.
Daarna mag u op de onderzoekstafel plaatsnemen. U krijgt
een zuurstofmasker en er worden leidingen voor het volgen
van uw bloeddruk, polsslag en zuurstofgehalte aangebracht.
Hierna zal u via het infuus in slaap gebracht worden.
Het starten van de narcose en de scan nemen samen al gauw
een uurtje in beslag.
Zodra het onderzoek afgelopen is, wordt de verdoving gestopt
en zal u langzaam terug wakker worden.
Na de narcose dient u om veiligheidsredenen nog gedurende
een drietal uur in het ziekenhuis te verblijven. Hou er rekening
mee dat dit eventueel ook langer kan zijn.
U zorgt best voor begeleiding om u naar huis te brengen (niet
zelf met de wagen rijden!).

> Onderzoek
onder narcose

Toestemmingsformulier

Dienst anesthesie

Indien u akkoord bent dat het onderzoek onder narcose
gebeurt, vul dan het onderstaande formulier in en breng
het mee op de dag van het onderzoek.
Ondergetekende geeft aan de dokters van AZ Sint-Lucas
de toelating om het onderzoek onder narcose te verrichten.
Datum: .................. / .................. / ..................

www.azstlucas.be

Naam: .......................................................................
.......................................................................
Handtekening:

campus Sint-Lucas
Groenebriel 1, 9000 Gent
campus Volkskliniek
Tichelrei 1, 9000 Gent
tel. 09-224 61 11
info@azstlucas.be
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Onderzoek onder narcose

Voor kinderen



1. Waarom een narcose?
Bij een CT-scan of een NMR-onderzoek is het belangrijk dat
de patiënt volledig stil blijft liggen.
Voor kinderen kan het onderzoek een beangstigende ervaring zijn, waardoor een narcose aangewezen is. Sommige
volwassenen zullen ook, om verscheidene redenen (niet stil
kunnen blijven liggen door pijn, claustrofobie…), een narcose
nodig hebben.

2. Wat moet u doen ter
voorbereiding van de narcose?








U komt op het afgesproken uur, meestal een tweetal uur
vóór het geplande onderzoek, naar het ziekenhuis.
Breng het toestemmingsformulier (zie verder) en de duidelijk ingevulde preoperatieve vragenlijst mee.
Meld aan de anesthesist of u of uw kind medicatie neemt
(en zo ja, welke) en of u allergisch bent voor bepaalde medi
catie. Als u ’s ochtends medicatie moet innemen, mag u
deze gewoon verder nemen (met een slokje water).
Het is zeer belangrijk dat u of uw kind NUCHTER is voor
de narcose (dat wil zeggen niets meer eten of drinken).
Hieronder volgen enkele regels in verband met het nuchter
zijn:




Vaste voeding: vanaf 6 uur voor de narcose nuchter
Borstvoeding of flesvoeding
– bij kinderen jonger dan 6 maanden: vanaf 4 uur voor
de narcose nuchter
– bij kinderen ouder dan 6 maanden: vanaf 6 uur voor
de narcose nuchter
Water drinken mag tot 3 uur voor de ingreep
De onderzoeken voor kinderen vinden bijna altijd plaats
in de namiddag, dus mogen zij meestal ’s morgens nog
wat eten of drinken.

Voor volwassenen
Voor onderzoeken die doorgaan
in de voormiddag (tot 14 uur)
 eten – vanaf middernacht NIETS meer
 drinken – vanaf middernacht NIETS meer
 roken – vanaf middernacht NIET meer
 medicatie – volgens de instructies van de behandelende
geneesheer of in overleg met de anesthesist .
Voor onderzoeken die doorgaan
in de namiddag (na 14 uur)
 eten – tussen middernacht en 8 uur alleen een beschuit
met confituur, maar na 8 uur NIETS meer
 drinken – tussen middernacht en 8 uur alleen een kopje
water of thee zonder melk, maar na 8 uur NIETS meer
 roken – tussen middernacht en 8 uur mag de patiënt roken,
maar na 8 uur NIET meer
 medicatie – volgens de instructies van de behandelende
geneesheer of in overleg met de anesthesist.

3. Wat houdt de narcose in?
Kinderen
U wordt samen met uw kind naar de afdeling radiologie
gebracht. Uw kind zal in slaap gebracht worden met een
maskertje met narcosegas. Hierna wordt er nog een infuus geplaatst en worden er leidingen voor het volgen van zijn/haar
bloeddruk, polsslag en zuurstofgehalte aangebracht.
U mag bij uw kind blijven tot de narcose gestart is. Hierna
mag u in de wachtzaal wachten tot het onderzoek afgelopen
is. Het starten van de narcose en de scan nemen samen al
gauw een uurtje in beslag.
Zodra het onderzoek afgelopen is, wordt de verdoving gestopt
en zal uw kind langzaam terug wakker worden.
Na de narcose dient uw kind om veiligheidsredenen nog
gedurende een drietal uur in het ziekenhuis te verblijven. Hou
er rekening mee dat dit eventueel ook langer kan zijn.
Ook vlak na de narcose moet uw kind nog even nuchter
blijven.

Toestemmingsformulier
Indien u akkoord bent dat het onderzoek onder narcose
gebeurt, vul dan het onderstaande formulier in en breng
het mee op de dag van het onderzoek.
Ondergetekende, vader / moeder / voogd van
....................................................................................
geeft aan de dokters van AZ Sint-Lucas de toestemming om het onderzoek bij hun kind onder narcose te
verrichten.
Datum: .................. / .................. / ..................
Naam: .......................................................................
.......................................................................
Handtekening:

