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Na de narcosebehandeling
Je hebt een behandeling onder algehele narcose ondergaan bij VieDenta Kliniek. Mogelijk kunnen er nog enige bijwerkingen 
optreden na de behandeling. In deze folder willen wij jou informeren over deze mogelijke bijwerkingen en wat je eventueel 
kunt doen om ze te verhelpen.

Het infuus
Na de behandeling wordt het infuus, dat bij je is aangebracht, verwijderd. Op de plaats waar het infuus zat, wordt een pleister 
aangebracht. Het is mogelijk dat er een blauwe plek ontstaat op de plaats waar het infuus heeft gezeten. Dit kan geen kwaad 
en trekt vanzelf weer weg in de loop van 1 of 2 weken. Het kan ook gebeuren dat de plaats waar het infuus heeft gezeten door 
bewegen of stoten weer gaat bloeden. Wanneer dit gebeurt, hoef je daar niet van te schrikken. Het beste kun je een schoon 
servetje dubbelvouwen en minimaal 5 minuten afdrukken, waardoor het bloeden gestopt zal worden. Zo nodig kun je dit 
herhalen. Je kunt erna nog een pleister plakken, maar dit is niet persé noodzakelijk.

Pijn in de neus/keel
Je hebt tijdens de narcose een beademingsbuisje, via de neus, in de keel aangebracht gekregen. Doordat er lichaamsvreemd 
materiaal door je neus en keel is gegaan, kan dat enige irritatie geven op de slijmvliezen van de neus en de keel. Daarnaast 
kun je ook last hebben van wat bloed uit de neus of een zwaar of kriebelig gevoel achter in de keel. Ook kan het zijn dat je 
moet hoesten door de irritatie. Als dit optreedt, kan dat geen kwaad. De irritatie trekt na enkele dagen vanzelf weer weg.

Slaperigheid
Je bent behandeld onder algehele narcose met zeer kortwerkende middelen. Desondanks kun je na de behandeling een 
slaperig, duf en vermoeid gevoel hebben. Dit kan verder geen kwaad. Je dient de dag van de behandeling en de dag erna 
lekker rustig aan te doen. De eerste 24 uur na de behandeling dient er sowieso een volwassene bij je in de buurt te zijn, die je 
kan helpen en zo nodig voor je kan zorgen. Je mag niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer gedurende de eerste 24 uur 
na de behandeling.

Eten en drinken
Je kunt voorzichtig weer beginnen met drinken als je thuis bent. Drink niet meteen grote hoeveelheden. Wees ook nog 
voorzichtig met eten. Pas wanneer het goed gaat met drinken, kun je voorzichtig wat proberen te eten. Probeer de dag van de 
behandeling alleen licht verteerbaar voedsel te eten. Als alles goed gaat, kun je de volgende dag weer eten en drinken 
volgens je normale patroon.

Misselijkheid en braken
Met de middelen die wij gebruiken voor de narcose, is de kans op het ontstaan van misselijkheid en braken na de narcose 
zeer klein. Desondanks bestaat er een kleine kans dat er na de behandeling toch misselijkheid en braken bij je optreedt. 
Mocht dit toch gebeuren? Wees dan voorzichtig met het nuttigen van eten en drinken tot het gevoel van misselijkheid weg is. 
Mocht je door de misselijkheid 1 of 2 keer moeten braken, dan is dat (hoe vervelend het ook is) niet schadelijk. Mocht de 
misselijkheid na 1 of 2 keer braken blijven aanhouden, dan kun je de medicijnen tegen de misselijkheid die je op recept hebt 
meegekregen innemen. Mocht het na het innemen van de medicijnen niet lukken om de misselijkheid en het braken te 
onderdrukken, dan kun je contact opnemen met de kliniek voor nader advies.

Pijn
De tandarts heeft een behandeling bij je uitgevoerd, die gepaard kan gaan met napijn. De verdoving die de tandarts heeft 
ingespoten tijdens de behandeling, zal in de uren na de behandeling langzaam uitwerken. Afhankelijk van de behandeling zijn 
enige klachten zoals pijn of zwellingen mogelijk. Mochten er na de behandeling onder narcose andere complicaties optreden 
of heb je nog andere vragen? Neem dan gerust contact op via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.
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