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Waarom een nieuwe richtlijn?

• Maatschappelijke ontwikkelingen, toename van toepassing 
• Nieuwe kennis uit praktijk en wetenschap



Pollvraag 1

• Hoe vaak (bij benadering) wordt continue palliatieve sedatie in heel 
Nederland jaarlijks toegepast? 
• 4.500 x 
• 9.000 x 
• 18.000 x 
• 36.000 x



Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

• KNMG roept 2019 commissie herziening richtlijn in het leven 
• Gemandateerde leden van groot aantal verenigingen/organisaties, 

waaronder patiëntenvertegenwordiging 
• Aangevuld met jurist en ethicus 
• Ondersteuning en procesbegeleiding vanuit IKNL en KNMG 
• Uitgangsvragen na knelpuntanalyse bij patiënten én zorgverleners 
• ‘Evidence Based’ aan de hand van GRADE-systematiek



De belangrijkste veranderingen
• Multidisciplinaire samenwerking als uitgangspunt 
• In principe de uitkomst van een palliatief zorgtraject 
• Concrete handvatten voor voorlichting aan patiënt en naasten 

(verwachtingenmanagement) 
• ‘Drie’ vormen van sedatie met medicatie en doseringsschema’s 
• Overweging levomepromazine eerder in te zetten 
• Bij stap 3 consultatie verplicht en plaats voor fenobarbital 
• Aandacht voor bijzondere groepen 
• Regiebehandelaar i.p.v. hoofdbehandelaar (uitspraak CTG) 
• Digitale beslisboom



Samenwerking

• Verschillende zorgverleners hebben een taak bij 
• Communicatie en begeleiding 
• Input leveren voor de indicatiestelling 
• Inschatten of aan de voorwaarden is voldaan 
• De uitvoering 

• Alleen samen krijgen we de beste zorg voor patiënt en naasten 

Vragen?



Pollvraag 2

• Wat is de indicatie voor iedere vorm van palliatieve sedatie?



Vormen van sedatie

• ‘Drie’ vormen van sedatie 
1. Intermitterende sedatie 
2. Continue palliatieve sedatie 
3. Acute sedatie (bijzondere vorm van 2) 

• De indicatie is bij iedere vorm van sedatie: ondraaglijk lijden door 
refractair(e) sympto(o)m(en) of syndroom



Intermitterende sedatie

• Veelal nachtelijke sedatie 
• Sommige ‘randvoorwaarden’ (die gelden voor continue sedatie) zijn 

niet van toepassing: 
• Geschatte termijn tot overlijden korter dan maximaal 2 weken 
• Kunstmatige toediening van vocht en voeding mag doorgaan



Pollvraag 3

Vind je dat er meer aandacht zou moeten zijn voor de toepassing van 
intermitterende palliatieve sedatie? 
• Ja 
• Nee



Doseringsschema intermitterende sedatie
 

Middel Doseringsschema

 
In principe komt  alleen 
midazolam in aanmerking

− Geeft bij de start van de sedatie een bolus 5 mg s.c. gevolgd door 
onderhoudsdosering 1,5 mg/uur s.c. continu met een range van 0,5-2,5 
mg/uur, afhankelijk van diverse factoren (zie tabel 2). 

− Bij onvoldoende effect iedere 2 uur 5 mg bolus s.c. tot voldoende effect/ 
comfort bereikt is 

−
− Start op de gewenste inslaaptijd 
− Stop 2 uur voor het gewenste tijdstip van ontwaken de 

onderhoudsdosering 
−
− Start de volgende nacht met de dosering die de vorige nacht leidde tot het 

gewenste effect (waarbij de gegeven bolussen bij de onderhoudsdosering 
zijn opgeteld)



Continue palliatieve sedatie

Vragen? 



Doseringsschema continue sedatie







• Vragen? 



Pollvraag 4

Moet bij iedere vorm van acute palliatieve sedatie ook morfine 
gegeven worden? 
• Ja 
• Nee



Acute sedatie

• Indicatie 
• Acute, niet te behandelen, levensbedreigende (ziekte)complicaties 
• Ondraaglijk lijden 
• Verwacht overlijden binnen minuten tot uren 

• Doseringsschema’s (nasaal, intraveneus of subcutaan) 
• Schema voor midazolam 
• Schema voor morfine (alleen bij pijn en/of dyspnoe)



Doseringsschema acute sedatie



Bijzondere groepen 

Begeleiding naasten 

Nazorg 

Zorg voor zorgverleners



Dank voor jullie deelname! 
 

Toets 


