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Regionale verdoving bij een operatie 
 

 
Inleiding 

Binnenkort ondergaat u een operatie. Bij die 
operatie is een regionale verdoving nodig. De 
anesthesioloog heeft deze vorm van 
anesthesie met u besproken op het 
Preoperatief Spreekuur. In deze folder kunt u 
de informatie nalezen.  
 
Regionale verdoving 
Bij een regionale anesthesie wordt een 
gedeelte van het lichaam, bijvoorbeeld een 
arm of het gehele onderlichaam, tijdelijk 
gevoelloos en bewegingloos gemaakt. Door 
een verdovingsmiddel rond een zenuw te 
spuiten, kunnen zenuwen of zenuwbanen 
tijdelijk worden uitgeschakeld. 
 
In de rug lopen vanuit het ruggenmerg grote 
zenuwen naar het onderlichaam en de 
benen. Deze zenuwbanen worden met een 
ruggenprik verdoofd. Die prik komt niet in de 
buurt van het ruggenmerg, dat dus niet 
beschadigd kan raken. Een arm kan worden 
verdoofd door de zenuwknoop (plexus) die 
naar de arm loopt tijdelijk uit te schakelen 
door rond de zenuwen een verdovingsmiddel 
in te spuiten, bijvoorbeeld in de oksel of in de 
hals. 
 
Bij regionale verdoving worden de zenuwen 
die op pijn reageren zo volledig mogelijk 
uitgeschakeld. Het gevoel verdwijnt soms niet 

helemaal. Het is normaal als u voelt dat u 
wordt aangeraakt. Vaak lopen de 
pijnzenuwen samen met de zenuwen die de 
spieren laten werken.  
Die worden met de verdoving ook tijdelijk 
uitgeschakeld. De spieren raken dan 
verlamd: ze werken even niet. Als de 
verdoving volledig is uitgewerkt, hebt u weer 
de normale kracht en beheersing over de 
spieren.  
Verderop in deze folder worden de 
ruggenprik en de plexusanesthesie van de 
arm uitgebreider besproken. 
 
Voorbereiding op de operatie  
Eten/drinken op de dag van de operatie 

 

Voor volwassenen geldt: 
• Tot 6 uur voor het tijdstip dat u zich in het 

ziekenhuis moet melden, mag u nog eten 
of drinken.  

• Vanaf 6 uur tot 2 uur voor het tijdstip dat u 
zich in het ziekenhuis moet melden, mag u 
alléén nog de volgende dranken drinken: 
water, thee, appelsap of aanmaak-

limonade (heldere vloeistof zonder 

prik/koolzuur). 
• Vanaf 2 uur voor opname tot aan de 

ingreep mag u niets eten of drinken. U mag 
wel slokjes water drinken. Bijvoorbeeld als u 
dorst heeft of als u medicijnen in moet 
nemen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Als u niet nuchter bent, kan de ingreep 
helaas niet doorgaan. 
 
Waarom mag u voor een operatie niet eten of 

drinken? 

Voor een operatie moet u nuchter zijn. Dit 
betekent dat u vanaf de opgegeven tijd niet 
meer mag eten of drinken. De maag moet 
namelijk leeg zijn. Een lege maag voorkomt 
dat de inhoud van de maag in de longen 
terechtkomt. Dit kan ernstige gevolgen 
hebben voor uw gezondheid. Door nuchter 
te blijven, kunnen ernstige complicaties 
worden voorkomen. 
 
Uw behandelend arts kan eventueel andere 
afspraken met u maken als u een ingreep 
ondergaat waarvoor u om bepaalde 
redenen langer nuchter moet zijn.  
Als u opgenomen bent, dan bespreekt de 
verpleegkundige de voorbereiding met u. 

 
Medicijnen 

U kunt uw medicijnen blijven doorgebruiken, 
ook als u hierbij wat water nodig heeft.  
Echter: plastabletten mag u de dag van 
opname niet meer innemen, tenzij anders is 
afgesproken met de anesthesioloog.  
Uw antistollingsmedicijnen stopt u, tenzij met 
de anesthesioloog/operateur iets anders is 
afgesproken. 

  
Sieraden, make-up e.d. 
Op de dag dat u wordt geopereerd, doet u 
alle sieraden af en piercings uit (ook een 
tongpiercing). U draagt zelf zorg voor 
sieraden die moeizaam uit of af gaan. Dit 
alles om lichamelijke beschadiging van uzelf 
te voorkomen. Vraag eventueel advies aan 
uw juwelier. Wij raden u aan al uw sieraden 
thuis te laten. Verder gebruikt u geen make-
up, mascara, lippenstift en nagellak. Als u 
kunstnagels heeft, verwijdert u één nagel per 
hand (van de wijsvinger, middelvinger of de 
ringvinger).  
 
Bij menstruatieperiode 

Wanneer u ongesteld bent, mag u tijdens de 
operatie geen tampon gebruiken. 
 

 
 

Overige 

• U mag twee uur voor de operatie niet meer 
roken. De ademhalingswegen van rokers 
zijn vaak geïrriteerd en daardoor 
gevoeliger voor ontstekingen. Bovendien 
kan hoesten na de operatie erg pijnlijk zijn. 
Beter nog is het, als u een paar weken voor 
de operatie al stopt met roken.  

• Op de ochtend van de operatie wast u 
(thuis) zichzelf (ook uw haren). Voordat u 
op de afdeling het operatiehemd aantrekt, 
is het noodzakelijk dat u eerst uitplast.  

• Gebruik geen bodylotion of vette crème op 
de dag van operatie. 

 
Als voorbereiding op de anesthesie kunt u 
een tabletje krijgen. Hiervan wordt u al wat 
slaperig.  
U wordt in uw bed naar de operatieafdeling 
gebracht. Daar ziet u de anesthesioloog en 
de anesthesiemedewerker.  
 

Uw veiligheid 

Vanwege uw veiligheid volgen wij op de 
operatiekamer de zogenaamde time-out 
procedure. Dit betekent dat er meerdere 
malen, door verschillende mensen, gevraagd 
wordt naar uw naam, geboortedatum en 
voor welke operatie u komt. 
 
De ruggenprik 
U wordt aangesloten op de 
bewakingsapparatuur. Uw bloeddruk wordt 
gemeten en er wordt een infuusnaald 
ingebracht in een arm.  
Afhankelijk van de voorkeur van de 
anesthesioloog wordt u gevraagd te gaan 
zitten of op een zij te gaan liggen. De 
ruggenprik is niet pijnlijker dan een gewone 
injectie.  
 
Als de verdoving is ingespoten, merkt u eerst 
dat uw benen warm worden en gaan 
tintelen. Later worden ze gevoelloos en slap, 
evenals de rest van het onderlichaam. 
Gedurende de operatie blijft de 
anesthesioloog of de anesthesiemedewerker 
bij u. U blijft bij bewustzijn. Van de operatie 
ziet u niets; alles wordt afgedekt met doeken.  
 



 

 
 
Als u toch liever slaapt, dan kunt u om een 
slaapmiddel vragen. 
 
Afhankelijk van het gebruikte medicijn kan  
het drie tot zes uur duren, voordat de  
verdoving volledig is uitgewerkt. Met het 
uitwerken van de verdoving kan ook pijn 
optreden in het operatiegebied. Wacht niet  
te lang met de verpleegkundige om een 
pijnstiller te vragen.  
   

Bijwerkingen tijdens de ruggenprik 

• Het kan voorkomen dat de verdoving bij u 
onvoldoende werkt. Dit wordt vóór de 
operatie gecontroleerd. Soms kan de 
anesthesioloog nog wat extra verdoving 
bijgeven. In andere gevallen is het beter  
om voor een andere anesthesievorm te 
kiezen, bijvoorbeeld narcose. De 
anesthesioloog zal dat met u overleggen. 

• Lage bloeddruk: als bijwerking van een 
ruggenprik kan een lage bloeddruk 
optreden. De anesthesioloog is hierop 
bedacht en zal daartegen maatregelen 
nemen. 

• Uitbreiding: soms komt het voor dat het 
verdoofde gebied zich verder dan 
bedoeld naar boven uitbreidt. U merkt dat 
doordat uw handen gaan tintelen. 
Misschien kunt u wat moeilijker ademen. 
De anesthesioloog zal u wat extra zuurstof 
toedienen. Meestal zijn de klachten 
daarmee opgelost. 

• Moeilijkheden met plassen: de verdoving 
strekt zich uit tot de blaas. Het plassen kan 
daardoor moeilijker gaan dan normaal. 
Het kan nodig zijn de blaas met een 
katheter leeg te maken. 

 

Bijwerkingen en complicaties nadat de 

ruggenprik is uitgewerkt 

• Rugpijn: het komt voor dat er rugpijn 
ontstaat op de plaats waar de prik is 
gegeven. Dit heeft te maken met de 
houding tijdens de operatie. De klachten 
verdwijnen meestal binnen enkele dagen. 

• Hoofdpijn: na een ruggenprik kan 
hoofdpijn optreden. Deze hoofdpijn 
onderscheidt zich van 'gewone' hoofdpijn 
doordat de pijn minder wordt bij  

 
 
platliggen en juist erger wordt bij overeind 
komen. Meestal verdwijnt deze hoofdpijn 
binnen een week vanzelf.  
Als de klachten zo hevig zijn dat u het bed 
moet houden, neemt u dan contact op 
met de anesthesioloog. Deze heeft 
mogelijkheden om het natuurlijk herstel te 
bespoedigen.  

 

Plexusanesthesie van de arm  
Uw arm kan worden verdoofd door de 
zenuwknoop (plexus) die naar de arm loopt 
tijdelijk uit te schakelen door rond de 
zenuwen een verdovingsmiddel te spuiten, 
bijvoorbeeld in de oksel of in de hals. 
Om u tijdens de operatie zo nodig medicijnen 
te kunnen toedienen, krijgt u een infuusnaald 
in de andere arm. Afhankelijk van de plaats 
waar u geopereerd gaat worden, krijgt u de 
verdovingsprik in de hals of in de oksel.  
 
De anesthesioloog prikt nu met een naald op 
de plaats waar de zenuwen lopen die naar 
uw arm gaan. Als u tintelingen in de arm of 
de hand voelt, dan moet u niet bewegen 
maar dat direct zeggen. De anesthesioloog 
weet dan dat de naald op de goede plaats 
zit. Het kan ook zijn dat de anesthesioloog 
een zogenaamde zenuwprikkelaar gebruikt. 
Met een lage elektrische stroom wordt de 
zenuw dan geprikkeld. U merkt dat doordat 
uw arm of de hand onwillekeurig beweegt. 
Het is belangrijk dat u tijdens het prikken stil 
blijft liggen.  
Als de naald op de goede plaats zit, spuit de 
anesthesioloog het verdovende middel in. 
Korte tijd later merkt u dat de arm of hand 
gaat tintelen en warm wordt. Later verdwijnt 
het gevoel en kunt u de arm en hand niet 
meer bewegen. 
Als de verdoving is uitgewerkt, keren de 
beweging en het gevoel weer terug. 
De verdoving moet 15 tot 30 minuten 
inwerken, voordat het effect optimaal is. 
Tijdens de operatie blijft u wakker, maar als u 
dat liever hebt kunt u om een slaapmiddel 
vragen. Overigens ziet u niets van de 
operatie: alles wordt met doeken afgedekt. 
Afhankelijk van het gebruikte medicijn kan 
het tien tot twaalf uur duren voordat de  



 

verdoving volledig is uitgewerkt. Met het 
uitwerken van de verdoving kan ook pijn 
optreden. Wacht niet te lang de 
verpleegkundige om een pijnstiller te vragen. 
 
Na een plexusanesthesie van een arm hoeft u 
soms niet in het ziekenhuis te blijven totdat de 
verdoving is uitgewerkt. Dat hangt of van de 
operatie die bij u is verricht. Zolang de arm 
verdoofd is, moet u hem in een draagdoek 
(mitella) houden.  
 
Bijwerkingen en complicaties  

• Het kan voorkomen dat de verdoving bij u 
onvoldoende werkt. Dit wordt vóór de 
operatie gecontroleerd. Soms kan de 
anesthesioloog nog wat extra verdoving 
bijgeven. In andere gevallen is het beter 
om voor een andere anesthesievorm te 
kiezen, bijvoorbeeld narcose. De 
anesthesioloog zal dat met u overleggen. 

• Tintelingen na de operatie: door irritatie 
van de zenuwen door de prik of door de 
gebruikte medicijnen kunt u nadat de 
verdoving is uitgewerkt nog enige tijd last 
houden van tintelingen in de arm en de 
hand. Deze tintelingen verdwijnen in de 
meeste gevallen in de loop van weken tot 
maanden vanzelf. 

• Overgevoeligheidsreacties: 
overgevoeligheid voor de gebruikte 
verdovingsmiddelen komt soms voor. Dit 
kan zich uiten in benauwdheid of 
huiduitslag. Geef daarom aan wanneer u 
klachten heeft, zodat wij u kunnen 
behandelen hiervoor. 

• Toxische reacties: de zenuwen die 
verdoofd moeten worden lopen vlakbij 
grote bloedvaten. Het is mogelijk dat er 
verdovend medicijn direct in de 
bloedbaan komt. Dat uit zich in een 
metaalachtige smaak, tintelingen rond de 
mond, een slaperig gevoel, hartritme-
stoornissen, trekkingen en in het ergste 
geval bewusteloosheid. Geef daarom aan 
wanneer u klachten heeft, zodat wij u 
kunnen behandelen hiervoor. 

 
Na de ingreep 

Na de operatie brengen de anesthesioloog 
en de anesthesiemedewerker u naar de 
uitslaapkamer of verkoeverkamer.  

Dat is een aparte ruimte vlakbij de 
operatiekamer. Gespecialiseerde 
verpleegkundigen zien erop toe dat u rustig 
bijkomt van de operatie. Ook hier bent u 
aangesloten op de bewakingsapparatuur.  
 
Soms krijgt u zuurstof toegediend door een 
slangetje via uw neus. 
 
Na de operatie kunt u direct weer gaan 
drinken. En als u iets wilt eten, kunt u daar om 
vragen. 
 
Naar huis 

Als u nog dezelfde dag naar huis mag, zorg er 
dan voor dat u door een volwassene 
begeleid wordt en dat u niet alleen thuis 
bent. Regel vervoer per taxi of eigen auto, 
maar rijd zelf niet! Doe het thuis de eerste 24 
uur na de operatie rustig aan. Bestuur geen 
machines. Neem geen belangrijke 
beslissingen. Eet en drink licht verteerbare 
voedingsmiddelen. Het is normaal als u zich 
een paar dagen vermoeid en niet fit voelt. 
Het lichaam herstelt zich in zijn eigen tempo. 
Bij de een gaat dat wat sneller dan bij de 
ander.  
 

Vragen? 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze website: www.ghz.nl.  
Ook kunt u dagelijks bellen naar het 
algemene informatienummer (0182) 50 50 50. 
 

Wanneer u vragen hebt over anesthesie, dan 
kunt u op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur 
bellen naar de polikliniek Preoperatief 
Spreekuur, telefoonnummer: (0182) 50 52 66. 
 

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda 

Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda  
 

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:  
(0182) 50 50 50. 
 
Colofon 
Met dank aan de Nederlandse Vereniging voor 
Anesthesiologie. 
uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda 
productie : Marketing & Communicatie 
oktober 2021 
04.01.038 


