
Binnenkort wordt u geopereerd. Voor deze operatie krijgt u narcose toegediend. 

Algehele anesthesie  
(narcose)

Wat is narcose?
Narcose noemen we ook wel algehele anesthesie. Bij 

narcose wordt uw hele lichaam verdoofd en bent u in 

een diepe kunstmatige slaap. U merkt hierdoor niets 

van de operatie. Ook achteraf kunt u zich niets meer 

herinneren van de operatie. 

Hoe wordt de verdoving toegediend?
U krijgt een infuus in de hand of onderarm. Via dit infuus 

worden het slaapmiddel en de pijnstillers ingespoten. Het 

inspuiten van het slaapmiddel kan een kortstondig, warm 

en soms brandend gevoel in uw hand of arm geven. Vlak 

voor u in slaap valt, wordt een masker met zuurstof voor 

uw gezicht gehouden. Tijdens de operatie krijgt u ook 

zuurstof toegediend. Dit gebeurt via een buisje dat via de 

mond rond de keelholte of in de luchtpijp wordt geplaatst. 

Tijdens de operatie is de anesthesiemedewerker de 

hele tijd bij u. Hij of zij controleert uw bloedsomloop 

en ademhaling en stelt zo nodig (in overleg met de 

anesthesist) de verdoving bij.

Na de operatie
Als de operatie klaar is, maakt de anesthesioloog u 

wakker en verwijdert hij of zij het beademingsbuisje. 

Daarna gaat u naar de uitslaapkamer. 

Op de uitslaapkamer (ook wel verkoever genoemd) 

controleren we uw bloeddruk, hartslag, ademhaling en 

zuurstofgehalte. Als u goed wakker bent en uw pijn onder 

controle is, wordt u naar de afdeling gebracht waar u bent 

opgenomen. 

Voordelen
• U ‘krijgt niets mee’ van de operatie.

• Het is makkelijk toe te passen,  het werkt snel in en 

snel weer uit.

Mogelijke nadelen
• U kunt tijdens de ingreep niet communiceren met 

de behandelend arts, daardoor is het uitleggen van 

bevindingen bij met name een kijkoperatie soms 

lastiger. 

• De eerste uren na de ingreep kunt u last hebben van 

een suf en slaperig gevoel.

• Keelpijn of heesheid als gevolg van het 

beademingsbuisje, dit verdwijnt meestal binnen 

enkele dagen.

• Door de anesthesie, of als gevolg van de operatie 

kunt u misselijk zijn en moet u misschien braken. 

Geef dit tijdig aan dan kan de verpleegkundige hier 

medicijnen tegen geven. 

• Beschadiging van het gebit bij het inbrengen van 

het beademingsbuisje. Er wordt echter meestal een 

flexibel maskertje ingebracht en dan is de kans op 

beschadiging van uw gebit minimaal. 

• Zenuwbeschadiging door een ongelukkige houding 

tijdens de operatie, waardoor tintelingen en 

krachtsverlies in een arm of been kunnen optreden.

• De ademhaling zal tijdens de algehele anesthesie 

door een machine overgenomen worden, dit vereist 

extra handelingen met risico’s.

• Na de operatie heeft u nog pijnstilling nodig.

 

Algemene verschijnselen na de operatie
• Na de operatie moet uw lichaam herstellen. Rust is 

daarom belangrijk. 

• Het infuusslangetje kan soms een ontstekingsreactie 

van het bloedvat verooraken. Dit is vrijwel altijd 

onschuldig en verdwijnt (eventueel met nat verband) 

vanzelf.

• Door een ongelukkige houding tijdens de operatie 

kan een zenuw in arm of been bekneld raken. Dit 

normaliseert vrijwel altijd binnen enige tijd. 
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Ernstige complicaties
Ondanks alle zorgvuldigheid zijn complicaties niet altijd te 

voorkomen. Ernstige complicaties als gevolg van algehele 

anesthesie komen zelden voor (1:10.000-1:100.000). 

Deze hebben meestal te maken met een calamiteit, een 

slechte gezondheidstoestand al dan niet in combinatie 

met een zware operatie of een allergische reactie op 

medicatie. 


