Onderzoek

Slaapmiddel bij onderzoeken
Bij sommige onderzoeken krijgt u een slaapmiddel (roesje).
U krijgt een gastroscopie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gastroscopie), sigmoïdoscopie
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/sigmoidoscopie) of een onderzoek van de luchtwegen (bronchoscopie)
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoek-van-de-luchtwegen-bronchoscopie). Daarvoor krijgt u een slaapmiddel midazolam
(Dormicum®). Dit middel versuft, waardoor u zich tijdens het onderzoek beter kunt ontspannen. Hierdoor kan het onderzoek
gemakkelijker verlopen. Een eigenschap van Dormicum® is dat u zich na afloop weinig of niks meer herinnert van het onderzoek en
alles wat daaromheen is gebeurd.
Let op: er is géén sprake van een narcose. Het is dus mogelijk dat u gedeelten van het onderzoek bewust meemaakt.

Hoe verloopt het onderzoek?
Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Voorbereiding
Hoe bereidt u zich voor?

Vervoer naar huis
Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden of aan het verkeer deel te nemen. Het is belangrijk dat iemand u naar huis brengt
na het onderzoek. U mag het ziekenhuis alleen onder begeleiding verlaten, omdat u nog onder invloed bent van het slaapmiddel.

Het onderzoek
Hoe verloopt het onderzoek?

Waar meldt u zich?
U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor het onderzoek
Een verpleegkundige ontvangt u op de afdeling Dagbehandeling. De verpleegkundige wijst u uw bed. U krijgt kleding van het
ziekenhuis aan.
Daarna voert de verpleegkundige enkele controles bij u uit. U krijgt ook krijgt een infuusnaaldje in uw arm.
Hierna gaat u naar de afdeling waar u het onderzoek krijgt.
Vlak voor het onderzoek krijgt u het slaapmiddel toegediend via het infuusnaaldje.

Tijdens het onderzoek
Tijdens het onderzoek controleert een verpleegkundige uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed. Het zuurstofgehalte in uw
bloed wordt gemeten met een soort knijper op uw wijsvinger. Door het slaapmiddel gaat u namelijk oppervlakkiger ademen, waardoor

het soms nodig is om extra zuurstof toe te dienen.

Na het onderzoek
Wat gebeurt er na het onderzoek?
Na het onderzoek moet u op de uitslaapkamer van de afdeling Dagbehandeling blijven totdat u weer goed wakker bent. Dit
duurt ongeveer 1 ½ tot 2 uur.
De verpleegkundige controleert daar uw bloeddruk, ademhaling en bewustzijn.
Als er zich geen bijzonderheden zijn en u bent goed wakker, krijgt u iets te eten en te drinken.
Daarna verwijdert de verpleegkundige het infuusnaaldje.

Wat zijn de risico's?
Door het slaapmiddel kunt u de volgende bijwerkingen krijgen:
lage bloeddruk;
ademdepressie, een verminderde ademhaling;
vermindert reactie- of concentratie vermogen;
alcohol versterkt de werking van het slaapmiddel.

Thuis
Waar moet u thuis aan denken?
De rest van de dag kunt u nog wat slaperig of suf zijn, omdat u nog onder invloed kunt zijn van het slaapmiddel. Daarom kunt u tot
24 uur na onderzoek beter geen belangrijke beslissingen nemen.

Vragen
Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de polikliniek van de arts waar u onder behandeling bent.

Praktische tips
Wat neemt u mee?
Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie
Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-mee) over wat u moet
meenemen.

Opleidingsziekenhuis
In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassistenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms
meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behandeld wordt door een zorgverlener in opleiding
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/opleidingsziekenhuis-met-wie-heeft-u-een-afspraak). Deze zorgverlener werkt altijd onder
supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener.

MijnJBZ
Via de beveiligde website MijnJBZ (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz) kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens

inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen
Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming
geven (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gegevens-delen) om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen
Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/maag-darm-en-leverziekten-mdl)
Endoscopieafdeling (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/endoscopieafdeling)
Longbehandelkamer (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/longbehandelkamer)
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