Behandelkamer Gynaecologie
bij (eventuele) toediening intraveneuze pijnstilling
Gynaecologie

Inleiding
Binnenkort heeft u een onderzoek of een behandeling in de behandelkamer Gynaecologie. Deze folder geeft u
algemene informatie over een behandeling in de behandelkamer Gynaecologie, waarbij toediening van intraveneuze
(in een bloedvat) pijnstilling plaatsvindt.

Voorbereiding
Houd u bij de voorbereiding op de behandeling of het onderzoek rekening met het volgende:
■ gebruikt u thuis medicatie, neemt u dan een medicatielijst mee. U kunt deze verkrijgen bij uw apotheek. De
thuismedicatie kan namelijk van invloed zijn op de eventueel toe te dienen pijnmedicatie;
■ wij verzoeken u geen nagellak en / of kunstnagels, sieraden, horloges en foundation te dragen. Heeft u acryl
nagels, dan moet u er één laten verwijderen, anders kunnen wij uw hartslag en zuurstofgehalte in uw bloed moeilijk
beoordelen;
■ u mag één begeleider meenemen. Deze mag ook tijdens de behandeling aanwezig zijn, als u dat prettig vindt;
■ het is verstandig om wel gegeten te hebben, maar u mag vanaf twee uur vóór de ingreep niets meer eten en
drinken;
■ het kan zijn dat bij uw behandeling of onderzoek premedicatie nodig is (medicatie vóór de ingreep). Is dit het geval,
neemt u deze dan in zoals afgesproken met uw arts.

De behandeling
Wij vragen u een half uur voor de ingreep aanwezig te zijn. U kunt zich melden bij de balie Gynaecologie, route H03.
Nadat u zich gemeld heeft, wordt u ontvangen in de zogenoemde bewakingsruimte. Hier krijgt u een ochtendjas aan
en wordt een infuus ingebracht in een bloedvat in de arm (of hand).
Het is raadzaam om gemakkelijk zittende bovenkleding te dragen, aangezien u uw eigen bovenkleding aanhoudt.
Neemt u pantoffels of slippers mee, om niet op blote voeten naar de behandelruimte te hoeven lopen.
Tijdens de ingreep wordt, indien nodig, pijnmedicatie toegediend via het infuus.
Verdere informatie over de behandeling staat in de folder van de ingreep of op de website www.mst.nl.

Na de behandeling
Na de behandeling gaat u terug naar de bewakingsruimte. Wanneer u pijnmedicatie in het infuus heeft gekregen blijft
u in ieder geval tot één uur na de behandeling in deze ruimte, voor controle van uw bloeddruk, pols enz.
Wanneer u pijnmedicatie in het infuus heeft gehad, kan dit uw reactie vermogen verminderen. Daarom mag u de
eerste 24 uur niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Zorgt u voor begeleiding bij het naar huis gaan.
Het is voor uw begeleider verstandig een € 2 muntstuk mee te nemen. Als u het na de behandeling te ver lopen vindt
naar uw auto, kunt u met dit muntstuk een leenrolstoel gebruiken.
Het is verstandig om een boek of mp3-speler (met koptelefoon) mee te nemen, om de ligtijd na de ingreep wat te
veraangenamen.

Belangrijke contactgegevens
■ polikliniek Gynaecologie, route H03, telefoon (053) 4 87 23 30.

Tenslotte
U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming
geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de
behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.

