OSAS en anesthesie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Opgelet met operaties en narcose
Als u geopereerd moet worden, is het belangrijk dat u de
anesthesioloog (de specialist die u onder narcose brengt) vertelt dat
u OSAS heeft. De anesthesioloog kan daar rekening mee houden
en zo nodig extra voorzorgsmaatregelen nemen.
Vóór de narcose wordt een beademingsbuisje in de luchtpijp
gebracht. Bij mensen met OSAS gaat dit soms moeilijker.
De anesthesioloog kan maatregelen nemen om de kans op
problemen rondom de operatie zo veel mogelijk te verkleinen.
De anesthesioloog houdt bij de keuze van de medicatie voor
narcose of pijnstilling ook rekening met het feit dat u OSAS heeft.
Na de operatie wordt het beademingsbuisje weer verwijderd. Hierbij
kunnen apneus ontstaan. Wij adviseren u daarom om uw masker
(CPAP) mee te nemen naar het ziekenhuis. Het is belangrijk dat uw
masker aanwezig is op de uitslaapkamer (de verkoever) en later ook
op de afdeling en dat het personeel met uw masker/beugel om kan
gaan.
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Vertel uw specialist en de anesthesioloog altijd dat u OSAS
heeft. Bespreek met hen welke maatregelen mogelijk genomen
moeten worden.
Neem bij operaties altijd uw MRA (beugel) of CPAP (masker en
apparaat) mee naar het ziekenhuis.
Zorg dat het verplegend personeel van de afdeling bekend is
met het indoen van de MRA en/of de bediening van de CPAP.

Er zijn patiënten die vanwege hun veiligheid een SOS-labeltje rond
hun nek of horlogebandje dragen, zodat zij bij een onverwachte
opname in een ziekenhuis onmiddellijk herkend worden als OSASpatiënt.

Tot slot
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust
naar het Slaapwaakcentrum, tel. (078) 654 53 53. Dat kan van
maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur. We
beantwoorden uw vragen graag.
Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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