
Bron: Wetenschappelijke literatuurreviews aangaande palliatieve sedatie, de klinische aspecten en de mogelijkheden voor het evalueren van de ef�ciëntie. Artikelen zijn gepubliceerd in: J 
Pain Symptom Manage 2021; 61 (4):831-844.e10 en Palliative Medicine 2021; 35 (2):295-314. Auteurs: ATLANTES research team, Universiteit van Navarra. Europese onderzoeksgroep 
PalliativeSedation (voor Nederland: Radboudumc). Ontwerp: Fundamentium. Dit project ontvangt een subsidie vanuit het Horizon 2020 onderzoek- en innovatie programma van de 
Europese Unie, onder contract nummer 825700. 

Bij palliatieve sedatie wordt het 
bewustzijn van de patiënt verlaagd om 
het lijden te verlichten. Een medicijn 
wat hiervoor vaak wordt gebruikt is 
Midazolam. 

Wat is het?

De mate van palliatieve sedatie moet 
proportioneel zijn, wat betekent dat de 
medicatie afgestemd is op het 
verlichten van het lijden van de patiënt.

Dit kan op verschillende manieren:

• Oppervlakkig / Diep

• Intermitterend / Continue

Proportionaliteit

Palliatieve sedatie in de laatste levensfase

Palliatieve sedatie valt onder normaal medisch handelen, dat gericht is op 
het verlichten van lijden van de patiënt met onbehandelbare symptomen. 
Palliatieve sedatie heeft expliciet niet als doel om het leven te bekorten.  

Palliatieve sedatie in de praktijk
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Bij een gevorderde ziekte is het van belang om 
de wensen en behoeften ten aanzien van de 
laatste levensfase regelmatig te bespreken met 
de patiënt en familie. Palliatieve sedatie is hier 
ook een onderdeel van. Daarnaast is de (na)zorg 
voor naasten belangrijk om de situatie voor hen 
inzichtelijk en zo draaglijk mogelijk te maken.

Anticiperen en nazorg

Tijdens de sedatie, wordt de patiënt geobserveerd 
op signalen van (dis)comfort. Daarnaast wordt de 
mening van de familie en naasten gevraagd. 

Hoe wordt het geëvalueerd?
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De inzet van palliatieve sedatie wordt vooraf 
besproken binnen het (interdisciplinair) 
behandelteam.  Zo nodig kan er om advies en hulp 
gevraagd worden bij specialisten met kennis en 
ervaring op het gebied van palliatieve zorg.

Team aanpak
Palliatieve sedatie kan worden overwogen 
om het lijden te verlichten, wanneer in de 
laatste levensfase ernstige symptomen 
aanwezig zijn die niet op een andere 
manier adequaat zijn te behandelen.

Wanneer wordt het toegepast?
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