
ONTWAKEN UIT ANESTHESIE
richtlijnen voor bezoek

PACU

INFORMATIE voor de patiënt



Kennismaking

De ontwaakkamer of post anesthesia care 
unit (PACU) is een onderdeel van de dienst 
Anesthesiologie en peri-operatieve genees-
kunde, acute en chronische pijn. 
Gespecialiseerde verpleegkundigen en anes-
thesisten werken er intensief samen om de 
patiënten onmiddellijk na hun ingreep veilig 
te laten ontwaken uit hun narcose.

Indeling

In functie van de leeftijd en van de medische 
indicaties worden PACU-patiënten ingedeeld 
in 3 types:

n Low care patiënten
 Low care patiënten verblijven na hun 

operatie gemiddeld twee uur op de PACU. 
Tijdens die periode worden hun hartslag, 
ademhaling en bloeddruk bewaakt.  
Van zodra ze goed wakker zijn en na 
akkoord van de anesthesist worden ze 
naar hun kamer op de verpleegeenheid 
teruggebracht.

n High care patiënten
 High care patiënten hebben na de 

ingreep een meer intensieve observatie 
of behandeling nodig en brengen daar-
om de nacht door op de PACU. Ze blijven 
er aangesloten aan een monitor die mee 
over hartslag, bloeddruk, ademhaling en 
temperatuur waakt, soms worden ook 
specifieke medicaties toegediend via 
het infuus. 

 Zij verlaten de PACU in de loop van de  
ochtend nadien.

n Kinderen (tot 16 jaar)
 Zij keren meestal dezelfde dag terug naar 

hun kamer.

Bezoek

Aangezien de PACU een “gesloten” afdeling is 
met patiënten die permanente observatie en 
rust nodig hebben, bestaat er een strikte 
bezoekregeling die we vragen te respecteren:

n Low care patiënten: bezoek is niet 
toegelaten, tenzij de patiënt minstens 
tot 19.30 uur op PACU blijft.

n High care patiënten: bezoek is toegelaten.
 

- Bezoek van 19 uur tot 19.30 uur,
- ten hoogste 2 personen die min-

stens 16 jaar zijn,
- afwisselen is niet toegestaan.

 
n Kinderen: bezoek is toegelaten.

 
- Vanaf het moment dat het kind op 

PACU aankomt(*),
- tot het moment dat het PACU mag 

verlaten,
- van één ouder
Mekaar afwisselen en bezoek van 
broertjes en zusjes is niet toegestaan.

(*) Ouders mogen hun kind tot aan de opera-
tiezaal vergezellen. Na de ingreep worden ze 
via hun mobiele telefoon verwittigd als hun 
kind op de PACU aankomt.



Wachten op nieuws 

Familieleden en vrienden wachten tijdens een 
ingreep vaak in spanning op nieuws. De 
medewerkers van de PACU begrijpen dit maar 
trachten anderzijds om het telefoonverkeer in 
de ontwaakzaal strikt te beperken. 
Een terechte maatregel als u weet dat:

- elke oproep een extra belasting vormt, 
zowel voor de patiënt als voor het 
personeel,

- per telefoon geen medische/verpleeg-
kundige informatie kan gegeven worden 
aan “onbekenden”,

- vragen over de operatie alleen door de 
chirurg kunnen beantwoord worden.

Daarom vragen we aan familie en vrienden van 

low care patiënten: 

Gelieve niet zelf naar de PACU te bellen. 
Laat vóór de operatie de naam van een 
contactpersoon in het dossier noteren, 
een PACU-medewerker zal deze persoon 
bij het minste probleem persoonlijk 
verwittigen. 
Geen nieuws wil zeggen dat de patiënt 
rustig wakker wordt en dat niemand 
ongerust hoeft te zijn.

high care patiënten: 

Laat de naam van de contactpersoon in 
het dossier noteren en geef hem ook door 
aan de anesthesist. De afspraak blijft 
behouden dat onze PACU-medewerker 
contact neemt in geval van problemen; zo 
nodig kan de contactpersoon zelf naar
het nummer 02 477 89 42 bellen voor 
meer informatie en om familie en vrienden 
gerust te stellen.

De PACU praktisch

De PACU maakt deel uit van het centraal operatiekwartier op de tweede verdieping van het 
behandelingsgebouw en is via de hoofdingang bereikbaar met de bezoekersliften.

Bezoekers melden zich bij de 
ingang van het operatiekwar-
tier aan via de videofoon en 
trekken een papieren overjas en 
schoenovertrekken aan alvorens 
de afdeling te betreden.

zone A: hospitalisatiegebouw
1. centrale inkomhal (niveau 0)
2. bezoekersliften
3. operatiekwartier/PACU
    (Zone E - niveau +2)
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Deze folder is indicatief en geeft enkel informatie van algemene aard.
Volledige informatie, aangepast aan de situatie van elke patiënt afzonderlijk,

wordt door de arts verstrekt.
Volledige of gedeeltelijke overname van de tekst

is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming

Verleenden hun medewerking aan deze brochure: de verpleegkundigen PACU
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