Palliatieve sedatie

WELKOM

BIJ HET
H. HARTZIEKENHUIS
MOL

doet het met zorg,
veilig en kwaliteitsvol!

Kwaliteitslabel

2017 - 2022
Het H. Hartziekenhuis Mol
is een kwaliteitsvol en
veilig georganiseerd ziekenhuis.

HH Mol beeld NIAZ nov17_40847_A3.indd 1

20/11/17 10:47

PALLIATIEVE SEDATIE

INHOUD

20/11/17 10:47

Inleiding

4

Definitie palliatieve sedatie

4

Wat is palliatieve sedatie?

5

Is palliatieve sedatie een soort euthanasie?

5

Hoe verloopt palliatieve sedatie?

6

Hoe gebeurt de verzorging?

7

Wat kunnen de naasten doen tijdens de palliatieve sedatie?

8

Tot slot

9

Bibliografie

9

INLEIDING
Deze folder werd geschreven voor patiënten en hun naasten.
De palliatieve zorg streeft naar maximale levenskwaliteit in de laatste levensfase en
een comfortabel einde. De palliatieve zorg heeft de laatste jaren grote vooruitgang
geboekt in het bestrijden van pijn en andere ongemakken zoals onrust, ademnood,
angst,… In de meeste gevallen kunnen deze ongemakken met klassieke medicatie
onder controle gehouden worden. Soms lukt dit echter niet. Bij oncontroleerbare
ongemakken in de laatste levensfase kan de arts, in overleg met de patiënt en in
samenspraak met de familie, beslissen om palliatieve sedatie toe te passen.

DEFINITIE PALLIATIEVE SEDATIE
“Het toedienen van sedativa (slaapmedicatie) in doseringen en combinaties die
vereist zijn om het bewustzijn van een terminale patiënt zo te verlagen als nodig om
één of meerdere refractaire (onbehandelbare) symptomen op een adequate wijze te
controleren”.
Dit is een ingewikkelde definitie, we trachten hieronder het begrip ‘palliatieve sedatie’
verder uit te leggen.
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WAT IS PALLIATIEVE SEDATIE?
Bij palliatieve sedatie krijgt de patiënt slaapmedicatie toegediend om het bewustzijn
te verlagen, op die manier ervaart de patiënt de moeilijk te behandelen symptomen
niet meer en worden deze onderdrukt zodat de patiënt in rust kan sterven.
Bij palliatieve sedatie geeft de arts de patiënt medicatie waardoor deze gaat slapen,
dit heet ‘sederen’. Welke en hoeveel medicatie toegediend wordt, is afhankelijk van
de noden van de patiënt. Soms volstaat een lichte vermindering van het bewustzijn
( slaperig) en is er nog communicatie mogelijk. In andere gevallen is een diepe
sedatie nodig om het lijden weg te nemen. Door de sedatie krijgt de patiënt rust,
zowel lichamelijk als geestelijk.

IS PALLIATIEVE SEDATIE EEN
SOORT EUTHANASIE?
Neen, palliatieve sedatie heeft niet als bedoeling het leven te beëindigen. Het is een
vorm van symptoombestrijding en beoogt comfort en geen levensbeëindiging. Door
palliatieve sedatie overlijdt de patiënt niet sneller. Het sterven van de patiënt blijft een
gevolg van de ziekte, niet van de sedatie.
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HOE VERLOOPT
PALLIATIEVE SEDATIE?
In de periode tussen de beslissing tot sedatie en de start ervan kunnen de patiënt, de
familie en de omgeving afscheid nemen. Dit is belangrijk aangezien communicatie
met de patiënt misschien niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld als er een diepe sedatie
wordt toegepast.
De arts bepaalt de juiste samenstelling en dosering van de medicatie in functie van
het beoogde comfort voor de patiënt. Het is moeilijk te voorspellen hoeveel de patiënt
nodig heeft en welk medicijn het best bij hem past. Dit is bij elke patiënt weer anders.
De patiënt krijgt de medicatie in het onderhuids weefsel toegediend via een dun
naaldje. Dit naaldje is verbonden met een mechanisch pompje dat continu dezelfde
hoeveelheid medicatie toedient. De zorg rond dit pompje wordt uitgevoerd door de
verpleegkundigen in overleg met de arts. Het kan ook gebeuren dat de patiënt onder
sedatie nog beweegt, dit hoeft geen teken van lijden te zijn. Mensen bewegen ook
in hun normale slaap wel eens. Deze bewegingen worden niet meer bewust beleefd
door de patiënt. De toestand van een gesedeerde patiënt is vergelijkbaar met een
diepe rustige slaap. De arts past de dosis aan wanneer de patiënt nog tekenen van
ongemak vertoont.
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HOE GEBEURT DE VERZORGING?
Tijdens de sedatie staat de waardigheid en het comfort van de patiënt centraal.
De arts geeft daarom, naast de sedatieve middelen, soms pijnstillers of andere
medicatie. De verpleegkundigen wassen de patiënt dagelijks, verzorgen de mond
en geven de patiënt een goede houding in bed. Soms is het nodig om een sonde
te plaatsen om onrust als gevolg van een volle urineblaas te voorkomen. Tijdens de
verzorging zullen de verpleegkundigen de patiënt steeds observeren op tekens van
ongemakken. Er is speciale aandacht voor het totale comfort: zachte zorg, rustige
omgeving, aanwezigheid van naasten, muziek , aromatherapie,…
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WAT KUNNEN DE NAASTEN DOEN
TIJDENS DE PALLIATIEVE SEDATIE?
Palliatieve sedatie duurt meestal enkele dagen, uitzonderlijk één tot twee weken.
Het is niet mogelijk het overlijden sneller te laten plaats vinden. Zoals gezegd is
palliatieve sedatie geen euthanasie of andere vorm van levensbeëindiging. Bij
palliatieve sedatie wordt gewacht op een natuurlijke dood. Voor de omgeving kan dit
een moeilijke, maar toch zinvolle tijd zijn. Doordat de patiënt slaapt en niet meer kan
communiceren, beginnen ze soms al afscheid te nemen. Toch kan je als omgeving
nog contact maken:
•

door met de patiënt te praten

•

door rustige muziek te spelen

•

door de handen vast te houden

•

door de handen en voeten zacht te masseren

•

door er ‘te zijn’

Het is zwaar om je geliefde zo te zien liggen en te weten dat hij of zij binnenkort zal
komen te overlijden. Deel je verdriet, angsten en zorgen met de hupverleners zodat
zij het voor jullie wat draaglijker proberen te maken. Meer tips over het wachten en
waken bij een stervende patiënt, zijn terug te vinden in de folder “wachten en waken”.
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TOT SLOT
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stelt u die dan gerust aan
de arts, de palliatieve zorgverleners of de verpleegkundigen op de afdeling.
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Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Ombudsdienst: 014 71 21 93
Spoedgevallendienst: 014 71 23 92
Afspraken radiologie: 014 71 20 43
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