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PALLIATIEVE SEDATIE:
de praktijk…een zaak van 

teamwork

dr Jean Loop

Conny Vervynck

Doel van deze avond

• Palliatieve sedatie in de thuissituatie schetsen

• Knelpunten naar voor brengen

• Het belang van multidisciplinair samenwerken duiden

• Rollen en taakverdeling
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Sedatie : casus Peter 
• Peter is een man van 62 jaar met een terminaal colonca, met 

meta's in peritoneum, lever en blaas; reeds enkele malen in 
(sub)obstructie, doch steeds met medicatie verholpen. Hij 
heeft veel nausea, soms ook braken; mictie en defaecatie zijn 
een marteling door de pijn. De pijn is hevig en krampachtig, 
vnl in buik en onderbuik.

• Hij heeft een pomp met 360 mg morfine + 1 amp Aacidexam
+ 3 amp Litican + 1 amp Dormicum. 

Casus 1
• Peter heeft altijd tegen zijn huisarts en iedereen die het wou weten gezegd dat 

als de pijn hem te veel werd, hij voor euthanasie zou kiezen. Maar niet dat 
spuitje, waar het in 1,2,3 gedaan is. Hij wil rustig inslapen en niet meer wakker 
worden. Zijn HA steunt hem hierin en heeft beloofd zijn wens in te willigen 
wanneer Peter het zou vragen. Een handgeschreven verzoek is opgemaakt en 
een tweede arts is reeds geweest. Bij een laatste bezoek aan de specialist, sprak 
deze van enkele maanden, laat staan, weken. 

• Deze ochtend belt Peter zijn HA omdat hij het niet meer ziet zitten. 's Avonds, in 
aanwezigheid van zijn familie, de thuisVPK en de VPK van de palliatieve 
thuiszorg krijgt Peter een optitratie (5 – 5 en 10 mg) midazolam over 2 uur 
waarmee hij inslaapt. Er wordt een pomp gestart met midazolam 240 mg over 
24 u. Een urine-verblijfsonde wordt geplaatst, in de andere pomp wordt de 
Aacidexam gestopt, de morfine en de Litican worden behouden. Na 3 dagen en 
4 nachten overlijdt Peter omringd door zijn familie.
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Sedatie - Discussie

1. Sedatie of euthanasie, of iets anders?

2. Is er medico-legaal juist gehandeld?

3. Is er empatisch goed gehandeld?

4. Is er medisch-technisch juist gehandeld?

5. Wat was de intentie van de arts?

6. Heeft de patiënt wat hij wou?

7. Hoe zat het met de VZP?

Sedatie : casus Peter 
• Peter is een man van 62 jaar met een terminaal colonca, met 

meta's in peritoneum, lever en blaas; reeds enkele malen in 
(sub)obstructie, doch steeds met medicatie verholpen. Hij 
heeft veel nausea, soms ook braken; mictie en defaecatie zijn 
een marteling door de pijn. De pijn is hevig en krampachtig, 
vnl in buik en onderbuik.

• Hij heeft een pomp met 360 mg morfine + 1 amp Aacidexam
+ 3 amp Litican + 1 amp Dormicum. 
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Casus 2
Deze ochtend wordt de HA geroepen omdat Peter reeds de hele nacht enorm 
veel pijn heeft. Hij is ook beginnen braken en is ellendig. Als de HA toekomt is hij 
zeer suf en braakt nu zelfs fecaloid onophoudend. Zijn toegewijde echtgenote 
blijft maar lakens en kledij verversen en kan het niet meer aan. 

De HA spuit Solu-Medrol 125 en geeft een bolus van 80 mg morfine. Na één uur 
is er niets veranderd, Peter blijft maar gulpen overgeven telkens hij de ogen 
opent. De HA zegt hem dat alles wat hij nu nog voor hem kan doen, is hem in te 
slapen. Peter stemt daarmee in en krijgt een tweede pomp met dormicum 150 
mg en een bolus van 15 mg. Hierop slaapt hij in en stopt hij met braken. In de 
andere pomp wordt de morfine verhoogd, de Aacidexam weggelaten en de 
Litican doorgegeven. 

Na 48 u. is Peter overleden.

Sedatie - Discussie

1. Sedatie of euthanasie, of iets anders?

2. Is er medico-legaal juist gehandeld?

3. Is er empatisch goed gehandeld?

4. Is er medisch-technisch juist gehandeld?

5. Wat was de intentie van de arts?

6. Heeft de patiënt wat hij wou?

7. Hoe zat het met de VZP?
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Sedatie : casus Peter 
• Peter is een man van 62 jaar met een terminaal colonca, met 

meta's in peritoneum, lever en blaas; reeds enkele malen in 
(sub)obstructie, doch steeds met medicatie verholpen. Hij 
heeft veel nausea, soms ook braken; mictie en defaecatie zijn 
een marteling door de pijn. De pijn is hevig en krampachtig, 
vnl in buik en onderbuik.

• Hij heeft een pomp met 360 mg morfine + 1 amp Aacidexam
+ 3 amp Litican + 1 amp Dormicum. 

Casus 3
Peter is een zeer gelovige man. Euthanasie is een woord waar hij niet wil 
van horen. Zijn HA, die hij nu al 20 jaar kent, is met de tijd een vriend 
geworden met wie hij veel hobby's deelt. Ook over zijn ziekte heeft hij 
veel met hem gesproken. Hij heeft hem gevraagd om hem te laten slapen, 
de dag dat hij het niet meer zag zitten. En vandaag heeft hij zijn HA 
gebeld. Hij kan het niet meer aan, hij wil niet nog eens meer morfine of 
nog meer Litican of Haldol omdat hij weer moet braken. Hij wil het niet 
meer meemaken en wil slapen!

Peter krijgt 10 mg midazolam sc en een pomp met 180 mg midazolam
over 24 uur. Hij slaapt, wordt soms nog wel wakker waarop de midazolam
verhoogd wordt en overlijdt uiteindelijk na 5 dagen en 5 nachten!
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Sedatie - Discussie

1. Sedatie of euthanasie, of iets anders?

2. Is er medico-legaal juist gehandeld?

3. Is er empatisch goed gehandeld?

4. Is er medisch-technisch juist gehandeld?

5. Wat was de intentie van de arts?

6. Heeft de patiënt wat hij wou?

7. Hoe zat het met de VZP?

Sedatie : casus Peter 
• Peter is een man van 62 jaar met een terminaal colonca, met 

meta's in peritoneum, lever en blaas; reeds enkele malen in 
(sub)obstructie, doch steeds met medicatie verholpen. Hij 
heeft veel nausea, soms ook braken; mictie en defaecatie zijn 
een marteling door de pijn. De pijn is hevig en krampachtig, 
vnl in buik en onderbuik.

• Hij heeft een pomp met 360 mg morfine + 1 amp Aacidexam
+ 3 amp Litican + 1 amp Dormicum. 
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Casus 4
Peter is de laatste dagen zeer geagiteerd. Hij is ongedurig, heeft meer pijn, vindt 
geen goede houding in bed, roept constant naar zijn vrouw of de VPK. De HA komt 
langs en verhoogt de dosis midazolam naar 2 amp./24 u. en bespreekt met zijn 
vrouw en de VPK de mogelijkheid om hem nog meer te geven en hem zelfs te laten 
inslapen. De echtgenote is hiervan wel wat geschrokken.

’s Anderendaags belt de VPK dat Peter nog meer geagiteerd is. Zijn vrouw is 
doodop omdat ze de hele nacht heeft moeten opstaan voor hem. De HA heeft het 
zeer druk en vraagt de VPK om hem om het 1/2 uur 10 mg midazolam sc toe te 
dienen, om de VPK van de PTZ te bellen om een tweede pomp met 150 mg 
midazolam te starten en om te zeggen dat hij binnen 2 uur aanwezig zal zijn. 

Als de HA dan toekomt is Peter diep en rustig aan het slapen en zegt hij aan de 
echtgenote dat hij niet meer zal wakker worden. 

Peter wordt wel nog wakker en geagiteerd. De midazolam wordt telkens 
opgedreven en hij overlijdt na 5 dagen.

Sedatie - Discussie

1. Sedatie of euthanasie, of iets anders?

2. Is er medico-legaal juist gehandeld?

3. Is er empatisch goed gehandeld?

4. Is er medisch-technisch juist gehandeld?

5. Wat was de intentie van de arts?

6. Heeft de patiënt wat hij wou?

7. Hoe zat het met de VZP?
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Sedatie : definitie

‘Toedienen van sedativa in doseringen en combinaties
die vereist zijn om het bewustzijn van een terminale

patiënt zoveel te verlagen als nodig om één of 
meerdere refractaire symptomen op adequate wijze

te controleren’

Sedatie : definitie
• Palliatieve sedatie

• Terminale sedatie

• Intermittente sedatie

• De “intentie” schuilt in het bijvoeglijk naamwoord

• Plaats binnen de levenseinde-zorg

• Frequenter dan euthanasie
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Sedatie

• Indicatiestelling (zie definitie)

• Communicatie (met patiënt, familie, VPK)

• Medisch-technische uitvoering (door wie en hoe)

• Omkadering (nazorg)

Medisch begeleid sterven

• Afzien van curatief of levensverlengend behandelen
• Niet-behandelbeslissing

• Weigering van behandeling

• Pijn- en symptoomcontrole met mogelijk levensverkortend effect
• Pijnbestrijding

• Palliatieve sedatie

• Actieve levensbeëindiging
• Euthanasie

• Hulp bij zelfdoding

• Actieve levensbeëindiging zonder verzoek
• (Medisch versnellen van het sterven)
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Refractaire symptomen

• Palliatieve sedatie is symptoomcontrole

• Normaal medisch handelen

• Frequente indicatie: delier, dyspnoe, pijn …

• Ook psychische of existentiële symptomen

• Refractair/onbehandelbaar >< moeilijk behandelbaar

• Mogelijkheden symptoomcontrole toegenomen

• Belang van palliatieve expertise

Palliatieve Sedatie

‘Toedienen van sedativa in doseringen en combinaties die vereist zijn om het 
bewustzijn van een terminale patiënt zoveel te verlagen als nodig om één of 
meerdere refractaire symptomen op adequate wijze te controleren’

Het doel is symptoomcontrole!

 = diep of licht / intermittent of continu

 Proportionaliteit

 = normaal medisch handelen en beoogt niet het leven te beëindigen
(↔euthanasie).
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Palliatieve Sedatie

Rollen en taakverdeling

• De HA is de coördinator en eindverantwoordelijke

• Goede afspraken maken met de tvk

• Palliatieve tvk , 1ste lijn tvk en HA dienen goed samen te werken

• HA past medicamenteus beleid aan waar nodig

• 1ste lijn vpk dient de lichamelijke zorg toe

• 2de lijn (palliatief vpk) ondersteunt waar nodig, ook aan de andere 
zorgverstrekkers

Voorwaarden

 Ondraaglijk lijden door één of meerdere refractaire symptomen
(ook psychische of existensiële).

 Terminale patiënt: weinig invloed op de levensduur

 In overleg met patiënt, naasten en interdisciplinair team: 
 welke symptomen

 wat kunnen we nog meer doen

 vaststelling dat dit geen soelaas brengt

 Bespreking met patient:
 modaliteit

 duur (soms zeer lang)

 stoppen van vocht en voiding

 intentie is comfort - niet levensbeëindiging
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Palliatieve Sedatie

• Contact zal wegvallen: laat ruimte voor afscheid

• Zorg voor stilte in de kamer en bij de omstaanders

• Verwittig de familie dat het lang kan duren

• Urinaire verblijfsonde

• Voedsel en vocht
• Aparte beslissing

• Meesten al gestopt met eten en drinken

• Kunstmatig toedienen in terminale fase zelden zinvol en meestal gecontraïndiceerd

Palliatieve Sedatie

• Niet elke sedatie is een palliatieve sedatie: euthanasie, sedatie
als bijwerking, sedatie bij niet terminale patiënten…

• Producten:

• Benzodiazepine: midazolam (Dormicum)

• Neurolepticum: levomepromazine (Nozinan)

• Barbituraten

• SC: Phenobarbital

• IV: Thiobarbital
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Palliatieve Sedatie

• Arts doet zeker de inductie (optitreren tot voldoende sedatie) 
(uitzondering?)

• Start met 5 mg Midazolam en voer per kwartuur of halfuur op 
met 5 mg of meer tot goede sedatie

• Bereken na 2 uur de 24-uursdosis en start met aparte pomp s.c.
of i.v.

• Dosis regelmatig (om de 2 dagen) verhogen wegens Dormicum-
gewenning

• Dormicum en/of Nozinan

• Let op mensen met gewenning voor producten

• Bereikbaarheid van arts/VPK

Sedatie versus Euthanasie
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Opvolging & Nazorg

• Zorg voor bereikbaarheid en permanentie

• Bespreek met de andere zorgverstrekkers wie wanneer zal langs gaan

• Verifieer toedieningsweg, resorptie, storende factoren (volle blaas, 
constipatie)

• Hou rekening met stapelingseffect en habituatie (sedatie langer dan drie 
dagen)

• Zorg voor permantente ondersteuning naasten en hulpverleners

• Zorg voor goede nazorg

Sedatie - Discussie

1. Sedatie of euthanasie, of iets anders?

2. Is er medico-legaal juist gehandeld?

3. Is er empatisch goed gehandeld?

4. Is er medisch-technisch juist gehandeld?

5. Wat was de intentie van de arts?

6. Heeft de patiënt wat hij wou?

7. Hoe zat het met de VZP?
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Euthanasie : definitie

‘Het opzettelijk levensbeëindigend handelen
door een andere dan de betrokkene, op diens

verzoek’

Euthanasie

• ‘Het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de 

betrokkene, op diens verzoek’

• Handelende persoon = een arts

• Hij pleegt geen misdrijf als hij bepaalde medische en legale voorwaarden

in acht neemt
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Euthanasie
Voor wie?

meerderjarige of ontvoogde minderjarige patiënt (sinds kort ook 
voor oordeelsbekwame minderjarige) die op het moment van zijn 
verzoek handelingsbekwaam en bewust is ;

die zich in een medisch uitzichtloze toestand bevindt van 
aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet kan 
gelenigd worden en dat het gevolg is van een ernstige en 
ongeneeslijke door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening ;

de patiënt die een vrijwilig, overwogen en herhaald 
euthanasieverzoek heeft gedaan zonder dat hij onder druk werd 
gezet

Euthanasie

Hoe?

Nazicht door een tweede arts

1) Patiënt in een terminale fase => euthanasie

2) Patiënt niet in een terminale fase => derde arts en 
minstens 1 maand tussen aanvraag en uitvoering
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Euthanasie

3) patiënt niet meer in staat om zijn wil te kennen te geven
 Schriftelijke wilsverklaring in bijzijn van twee meerderjarige 

getuigen ( één ervan geen betrokken partij)
Opgesteld  < vijf jaar voor het ogenblik dat men zijn wil niet meer 

kan uiten
Aanduiden van vertrouwenspersonen (facultatief)
Voor het moment dat hij lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, 

door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening ; hij niet meer bij 
bewustzijn is;

deze toestand onomkeerbaar is.
Raadplegen van andere, onafhankelijke, arts m.b.t. 

onomkeerbaarheid

Euthanasie

Rollen en taakverdeling
• De HA is de coördinator en eindverantwoordelijke
• Goede afspraken maken met de tvk
• Palliatieve tvk , 1ste lijn tvk en HA dienen goed samen te 

werken
• 2de lijn (palliatief vpk) ondersteund waar nodig, ook aan 

de andere zorgverstrekkers, zeker met de HA rekening 
houden als mens en kijken hoe je voor hem/haar iets kan 
betekenen

• Nadien een debriefing indien nodig 
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Vroegtijdige Zorgplanning

Vragen naar euthanasie, meestal uit schrik:

• onbekend
• pijn
• verstikken
• last voor de familie

Vroegtijdige Zorgplanning

 exploreer deze vraag

 neem elke vraag of signaal, van de patiënt of van de familie, met de 
nodige ernst op

 spreek duidelijke taal

 bezint eer je begint! 

 geen (al te) lichtzinnige beloftes

 maak tijd en geef tijd

 Bevraag of bespreek het probleem zo vroeg mogelijk in het ziekteproces 
en op regelmatige tijdstippen

 Palliatieve tvk kan hier ook ondersteuning bieden
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Vroegtijdige Zorgplanning

• Informeer uw patiënt

• Is er geen externe druk?

• Draagkracht patiënt

• Noteer alles in het dossier!!!!

• Indien de vraag persisteert, neem uw beslissing en start procedure.

• indien je er zelf niet klaar voor bent, vraag een andere collega! 

Vroegtijdige Zorgplanning

euthanasie is geen recht.

niemand kan verplicht worden mee te werken aan 
euthanasie!

bepaal samen met patiënt het tijdstip en de prodcedure

aanwezigheid van familie en verpleegkundigen of anderen.

zorg voor naasten na het overlijden.

zelfzorg na het overlijden.

 laat u eventueel begeleiden voor, tijdens en na.
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Euthanasie praktische uitvoering
• Toedienen van bepaalde producten met de dood tot gevolg

• Eerst coma-inductie met hoge dosis barbituraten (pentothal ofwel p.o. 
ofwel i.v.) (vb. Tiobarbital Braun 1g, dt 3 flacons)

• Nadien spierverslappers (curare, eveneens i.v. na eerst goed gespoeld 
te hebben) (vb. Esmeron, dt 10 amp.)

• Maak een voorschrift met vermelding “in het kader van de 
euthanasiewetgeving van mei 2002”

• Contacteer zelf de apotheker (van de patiënt), die u de producten 
eigenhandig moet overhanden. Het overschot moet teruggebracht 
worden

• Maak thuis vooraf 3 spuiten van 10 cc klaar en nummer ze goed!

• 1) 2g tiopental in 10cc fysiologisch 2) 10cc fysiologisch 3) 10 cc 
Esmeron

Euthanasie praktische uitvoering

• Verzeker je van een goede intraveneuze lijn! Infuus (laten) plaatsen 
enkele uren vooraf!
• Geef uitleg aan patiënt en familie
• Bespreek met de patiënt wanneer en in aanwezigheid van wie de 

euthanasie zal plaatsvinden.
• Laat u begeleiden door een collega, een VPK, iemand van de PTZ (dit is 

een zware taak om alleen te doen!)
• Controleer de hartactiviteit (kan soms lang aanwezig blijven)
• 2 essentiële voorwaarden voor een goed verloop: zorgvuldigheid en 

sereniteit (bij de patiënt, de familie én jezelf!)
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Euthanasie

• Registratiedocument naar de commissie

• Niemand kan verplicht worden mee te werken aan
een euthanasie <-> continuïteitsverplichting

• Overlijden door euthanasie = natuurlijke dood (cfr
levensverzekering)


