
Alle kaak-, tand- en mondzorg onder één dak

ANESTHESIE: 

GOED VOORBEREID ONDER 
NARCOSE

Lees wat er bij een behandeling onder narcose komt kijken. Wat 
bespreekt de anesthesioloog met u? Wat mag wel en wat niet op de 
dag van de operatie? En wat kun u na de operatie verwachten?
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Bij een behandeling onder narcose is een belangrijke rol weggelegd voor 
de anesthesioloog. Hij bereidt patiënten voor op de narcose, bewaakt hun 
conditie gedurende de operatie en zorgt voor de juiste pijnbestrijding na 
afloop. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze vooral aan 
uw specialist of anesthesioloog!
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BELANGRIJK
Om u veilig te kunnen behandelen hebben wij een goed beeld nodig van uw fysieke 

en mentale gesteldheid. Daarom vragen wij u een vragenlijst in te vullen en bij uw 

apotheek een - gratis - Actueel Medicatie Overzicht (AMO) op te vragen. Dit is een 

overzicht van alle medicijnen die u gebruikt met vermelding van de dosering ervan. 

Zijn er nog andere zaken die relevant zijn voor de narcose, de operatie of uw verblijf 

in de Orfeokliniek, meld deze dan in uw gesprek met de specialist of anesthesioloog.

AFSPRAAK MET DE ANESTHESIOLOOG

De anesthesioloog bespreekt met u de vragenlijst en uw medicatie-overzicht. Aan 

de hand van uw antwoorden en een lichamelijk onderzoek wordt bepaald of u 

de operatie kunt ondergaan. Ook bekijkt hij of er nog iets kan of moet gebeuren 

om uw conditie voorafgaand aan de operatie te verbeteren. Verder neemt de 

anesthesioloog de procedure op de operatiedag met u door: narcose, operatie, 

verkoever, vertrek.

Is er aanvullend onderzoek gewenst of moeten er nog andere dingen gebeuren ter 

voorbereiding op de ingreep, dan worden daar afspraken over gemaakt.



DE DAG VAN DE OPERATIE

Regel hulp bij vervoer naar huis en na thuiskomst! 
Vanwege de narcose mag u na de ingreep NIET ALLEEN NAAR HUIS. Regel van 

tevoren dat iemand u naar huis brengt. Na thuiskomst moet u de eerste tijd rust 

houden. Zorg daarom ook, zeker de eerste nacht, dat u niet alleen bent!
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Kom nuchter naar de kliniek:
•  ETEN: tot 6 uur voor de ingreep is een lichte maaltijd (bv. beschuitje met jam 

of wat yoghurt) toegestaan; daarna niets meer eten!

•  DRINKEN: tot 2 uur voor de ingreep alleen heldere vloeistoffen (thee, water, 

appelsap, géén alcohol); daarna niets meer!

•  ROKEN vergroot het risico op complicaties; rook niet in de 24 uur vóór de 

operatie!

Verder: 
• Zorg dat u thuis hebt gedoucht.

•  Kleding: trek makkelijke kleren aan (bv. joggingbroek en t-shirt). Tijdens de 

ingreep kunt u ondergoed aanhouden (géén bh!), een pyjamabroek mag. Trek aan 

of neem mee: badstofsokken en badslippers/sloffen.

• Géén bodylotion en géén make-up, ook geen nagellak.

• Géén sieraden, oorbellen en piercings.

• Géén contactlenzen.

• Neem iets te lezen mee voor het geval u even moet wachten.

NA DE OPERATIE

Bijwerkingen van de narcose
Na de operatie wordt u naar de verkoeverruimte gebracht, waar u zich eerst 

nog slaperig kunt voelen. Hoewel u tijdens de operatie medicijnen tegen pijn 

en misselijkheid krijgt toegediend, kunt u wat misselijk zijn of pijn ervaren. Zeg 

dit gerust tegen de verpleegkundige; in overleg met de anesthesioloog kan zij 

aanvullende medicatie toedienen.



Tijdens de operatie heeft er een buisje in uw keel gezeten om uw luchtweg vrij te 

houden. Hierdoor kan uw keel geïrriteerd aanvoelen. Dit verdwijnt meestal binnen 

1 tot 2 dagen.

Complicaties
Dankzij moderne narcosemiddelen en nauwkeurige bewakingsapparatuur is 

anesthesie tegenwoordig zeer veilig. Ons goed opgeleide OK-team doet er ook 

alles aan om het risico op complicaties als gevolg van de narcose of de operatie 

zo klein mogelijk te houden. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is er altijd een 

kleine kans op complicaties als:

• overgevoeligheidsreacties op de medicijnen die u krijgt toegediend,

•  beschadiging van het gebit bij het inbrengen of verwijderen van het 

beademingsbuisje.

Het ongemak van misselijkheid en slapte is van tijdelijke aard. Verder kan op de 

plek waar het infuus is ingebracht een bloeduitstorting en infectie ontstaan. 

Algemene risico’s die na elke ingreep onder narcose kunnen optreden zijn 

trombose en embolie.  Door uw fysieke conditie en medische voorgeschiedenis 

vooraf zorgvuldig in kaart te brengen, wordt de kans hierop tot een minimum 

beperkt. 

TIP: Bedenk thuis wat u aan de anesthesioloog wilt vragen. Schrijf het op en neem 

mee naar het gesprek!
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Verhinderd? Zeg op tijd af!

In de voorbereiding op uw operatie plannen wij meerdere afspraken voor u in. 

Is het nodig een afspraak te verzetten, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten. 

Wij proberen u dan zodanig opnieuw in te plannen, dat uw behandeling geen 

onnodige vertraging oploopt.

NB. Zeg een afspraak minimaal 24 uur vantevoren af. Doet u dit niet, dan kunnen 

wij kosten in rekening brengen.



Orfeokliniek

Orfeoschouw 38

2726 JG Zoetermeer

info@orfeokliniek.nl

www.orfeokliniek.nl

GOED OM TE WETEN
U wordt binnenkort geopereerd. En nu? Hou de richtlijnen in deze folder aan (tenzij 

uw arts anders adviseert). Nog zorgen of twijfels? Bel ons, we helpen u graag:

• Werkdagen tussen 8.00 - 17.00 uur: 079 - 343 85 30. 

•  Bij spoed ná 17.00 uur en in het weekend: 071 - 526 91 11; u wordt  

doorverbonden met de dienstdoende kaakchirurg.
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