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Sedatie bij een endoscopisch onderzoek 

 
 

Inleiding 
Uw huisarts of specialist heeft voor u een 
onderzoek onder lichte sedatie 
aangevraagd. Bij lichte sedatie wordt een 
rustgevend middel toegediend. 
 
Deze informatie is een aanvulling op het 
gesprek dat u heeft gehad met uw huisarts, 
de specialist of de MDL-verpleegkundige.    
 
Sedatie 
Het rustgevend middel (Midazolam) werkt 
snel en kortdurend. Het zorgt ervoor dat u 
soezerig/slaperig wordt en meer ontspannen 
bent tijdens het onderzoek. U kunt echter nog 
wel reageren op aanwijzingen die de arts of 
de verpleegkundige geven.  
Het rustgevend middel is dus geen narcose.  
 
Hoe wordt het rustgevend middel gegeven? 
U krijgt het rustgevend middel via uw 
bloedvat. De arts of endoscopie 
verpleegkundige prikt een infuusnaaldje in uw 
bloedvat. Dit is meestal het bloedvat aan de 
binnenkant van uw elleboog. Zodra het 
naaldje in uw bloedvat zit, blijft er een plastic 
buisje achter. Via dit buisje krijgt u het 
rustgevend middel.  
 
Wat kunt u van het rustgevend middel 
verwachten? 
U kunt op verschillende manieren op het 
rustgevend middel reageren. Waarschijnlijk 
bent u slaperig (half wakker), maakt u bewust 
delen van het onderzoek mee, maar ervaart 
u het onderzoek niet als belastend. Het kan 

ook gebeuren dat u slaapt en niets van het 
onderzoek merkt.  

Belangrijk: het effect van het rustgevend 
middel  is minder bij het gebruik van 
slaapmedicatie, rustgevende medicatie en 
bij  frequent alcohol- en/of drugsgebruik. 
Gebruik daarom twaalf uur voor tot  twaalf 
uur na het onderzoek geen alcohol en 
gebruik slaapmedicatie alleen in overleg met 
de arts.  

Bijwerkingen 
Uw zuurstofgehalte kan als gevolg van de het 
rustgevend middel dalen. U krijgt zo nodig 
extra zuurstof via een zuurstofslangetje in uw 
neusgaten. 
 
U kunt na het onderzoek (ook) last krijgen van 
slaperigheid, duizeligheid, vermoeidheid, 
hoofdpijn of vergeetachtigheid. U kunt 
daarnaast moeite hebben met de 
concentratie. Uw reactievermogen is sterk 
verminderd zonder dat u dit zelf merkt. 
 
Na het onderzoek 
U blijft na het onderzoek nog één uur op de 
Scopie afdeling om uit te slapen. Wij blijven 
uw hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte 
ook tijdens het uitslapen controleren. Als u 
goed wakker bent, krijgt u een broodmaaltijd 
en drinken.  

Houd u er rekening mee dat u zich door het 
rustgevend middel de rest van de dag suf 
kunt voelen.  



U mag daarom tot twaalf uur na het 
onderzoek niet: 

 Actief deelnemen aan het verkeer; 
 Alcohol drinken; 
 Belangrijke beslissingen nemen; 
 Gevaarlijke machines bedienen. 

Belangrijk: Zorg ervoor dat een relatie ouder 
dan 18 jaar u na het onderzoek van de  
Scopie afdeling ophaalt. Als u van tevoren 
geen begeleiding heeft geregeld, kan het 
onderzoek met het rustgevend middel niet 
doorgaan.  

Contact 
Als u vragen heeft, neemt u contact op met de 
Scopie afdeling. Op werkdagen bereikbaar 
tussen 8:00 - 17:00 uur: (0182) 50 50 17. 
 
Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda 
Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda  
 
Algemeen telefoonnummer ziekenhuis: 
(0182) 50 50 50. 
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