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Informatie over uw ingreep onder 

algemene of plaatselijke verdoving 
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Algemene informatie voor uw ingreep onder 
algemene of regionale verdoving 
 
 
Om de risico’s voor, tijdens en na de operatie tot een minimum te 
kunnen beperken zijn er een aantal algemene richtlijnen die we 
strikt volgen. Het is belangrijk dat u ons goed en volledig 
informeert over uw algemene gezondheidstoestand. Hierbij moet 
u de vragenlijst invullen die u krijgt wanneer de ingreep met de 
chirurg wordt afgesproken. Hierbij moet ook de toestemming 
voor de ingreep en de bijhorende verdoving ondertekend worden. 
Indien u problemen hebt om deze vragenlijst in te vullen kan u 
altijd beroep doen op uw huisarts. Het kan zo zijn dat 
aanvullende onderzoeken op basis van deze vragenlijst 
noodzakelijk zijn (zoals een bloedonderzoek en een hartfilm). 
Hiermee kunnen we risico`s en complicaties tot een minimum 
beperken. 

Hou dus rekening met de volgende aandachtspunten: 
 
Voor de ingreep 

• Vanaf middernacht dient men nuchter te blijven om het 
risico op braken te minimaliseren. Dit wil zeggen niets 
eten of drinken vanaf middernacht voor de ingreep. In 
overleg met uw behandelend arts mag bepaalde medicatie 
de dag van de ingreep met een klein slokje water 
ingenomen worden. 
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• Bij het niet nuchter zijn voor de ingreep kan het nodig zijn 
de ingreep tijdelijk uit te stellen. 

• Indien u rookt, gelieve dan 24 uur voor de ingreep niet te 
roken  

• Juwelen, uurwerken, piercings, hoorapparaat,vals gebit, 
beugels, bril en contactlenzen moet u voor de procedure 
verwijderen  

• Gelieve geen tampons te gebruiken vlak voor en de eerste 
uren na de operatie en in plaats hiervan maandverband te 
gebruiken omwille van infectierisico. 

 
Na de ingreep 

• Op de verpleegafdeling mag u korte tijd na de ingreep 
weer eten en drinken, afhankelijk van het type ingreep.  

• Het is bij wet verboden na een ingreep onder  verdoving 
gedurende 24 uur een voertuig te besturen of zware 
machines te bedienen.  

• Na de ingreep mag u gedurende 24 uur niet alleen blijven 
zodat iemand u kan helpen in geval van complicaties en 
mogelijke verminderde zelfredzaamheid. 

We raden ook af om alcohol te nuttigen de eerste 24 u na de 
verdoving. 
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