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Palliatieve sedatie:
Aanpassing van de richtlijn noodzakelijk
Het begrip 'palliatieve sedatie' heeft te lijden van de populariteit
en bekendheid van de meest extreme variant: de continue, diepe

sedatie in de laatste levensfase. Er bestaat verwarring en die
vraagt om aanpassing van de terminologie die in de KNMG-richtlijn

wordt gebruikt. Die richtlijn zou er ook bij winnen als verplichte
consultatie een vast onderdeel van de procedure zou worden.
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Volgens de richtlijn Palliatieve Sedatie van de
KNMGr is palliatieve sedatie'het opzettelijk verlagen van het bewustzijn in de laatste levensfase'. Er
worden in die richtlijn twee vormen onderscheiden: de kortdurende, intermitterende vorm en de
langdurende, continue vorm. In die langdurende,

continue variant kan de sedatie in twee verschillende situaties worden uitgevoerd: in een dusdanig
acute situatie (verstikking, bloeding) dat overleg
met patiènt en/of naasten niet mogelijk is, en in een
veel minder acute situatie waarbij de palliatieve
sedatie op afspraak met patiènt en/of naasten
wordt gestart. Daarmee stuiten we direct op de
problemen in toepassing van het begrip palliatieve
sedatie: het betekent teveel verschillende dingen op
te zeer uiteenlopende momenten. Met andere
woorden: de voorwaarden waaronder palliatieve
sedatie kan worden toegepast, laten een te grote
variatie zien. De palliatieve sedatie in de meest
extreme vorm - die versie die langdurend en/of
continu wordt genoemd en vaak diep is waardoor
geen contact meer mogelijk is - krijgt al jaren de
meeste aandacht. Dat geldt niet alleen voor de
richtlijn (waarin de kortdurende variant slechts in
een korte paragraafwordt behandeld) en de discussies binnen de medische, verpleegkundige en ethische beroepsgroepen, maar ook buiten de kring
van professionals: in de landelijke media. Palliatieve sedatie wordt daarbij steevast besproken als
één van de'medische beslissingen rondom het
levenseinde'. Meest in het oog springende thema in

krantenartikelen of televisieprogramma's zijn de al
dan niet vermeende raakvlakken en overeenkomsten met euthanasie. Het is dus niet raar dat er bil
het grote publiek, maar ook bij minder in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners, het beeld
bestaat dat het bij palliatieve sedatie draait om
'pomp aansluiten','laatste dagen en'slapen tot de
dood erop volgtl
Artsen die een patiént om een palliatieve reden
willen sederen, bijvoorbeeld om hem een goede
nachtrust te geven ofom overdag voor een timeout te zorgen zodat de patiènt de dag beter aankan,
hebben soms heel wat uit te leggen aan de naasten.
'De dokter gaat hem dood maken wordt er dan
gedacht. Dit risico lopen artsen ook als zij sederende middelen (benzodiazepines) inzetten om
angst te bestrijden, waarbij een zekere mate van
sufheid kan optreden. Het begrip palliatieve sedatie
gaat ten onder aan de eigen populariteit. Een

belangrijke misvatting over het begrip palliatieve
zorg speelt hierbij een belangrijke rol. Men trekt al
snel de foute conclusie dat palliatieve sedatie via
het begrip'palliatieve zorg' alleen met'terminale
zorg'en dus met dood maken te maken heeft.

Volgende richtlijn
Om grotere misverstanden te voorkomen, is het

tijd voor een herdefinièring van

de behandelingen.

De verwarring in terminologie valt te verminderen
als in de volgende versie van de richtlijn het begrip

palliatieve sedatie gereserveerd wordt voor één
behandeling. Die langdurende, continue variant is
het meest voor de hand liggend. De kortdurende
versie kan gewoon'sedatie, of - misschien nog
beter - roesje worden genoemd. Een roesje is dan
een kunstmatige, veilige en tijdelijke slaap. Overigens kan wat ons betreft ook het woord'langdu-

rend'ter discussie komen te staan: een meerder,
heidvan deze sedaties duurt r à z dagen. Is dat
lang? Het relevante aspect is het continu zijn ervan
en dat moet in de terminologie dus gehandhaafd

blijven.
Bij deze herdefinièring kunnen direct een paar
andere aspecten van de richtlijn onder de loep worJAARGANG 14
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een verwarrend begrip
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den genomen die van belang zijn voor de praktijk.
Zo zou de aandacht voor het hierboven geintroduceerde roesje verruimd kunnen worden. Om dat zo
veilig mogelijk te laten plaatsvinden en om verkeerde verwachtingen te vermijden, moet ook dat
met zorg gebeuren. Maar omdat dit gewoonlijk
slechts lage doseringen van slaapverwekkende
medicijnen vereist, welke medicijnen verwant zijn
aan gewone slaaptabletten en anti-epileptica, hoeft
toepassing ervan minder omslachtig te zijn dan de
procedure van continue, langdurende sedatie.
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We pleiten voor een herijking van de verhouding
tussen de kortdurende en de langdurende vorm. De

Met dank voor het com-

In het najaar, bij de presentatie van de vijlaarlijkse
cijfers over de toepassing van euthanasie en de prevalentie van (continue, langdurende) palliatieve

richtlijncommissie die de derde versie van de richtlijn gaat produceren, willen we daarnaast in over-

Bommel, huisarts, consu-

sedatie, het staken van een behandeling en andere

einde), zal waarschijnlijk blijken dat er bij meer
dan ro% van de overlijdens sprake is van continue,
langdurende palliatieve sedatie. 2 Onderzoeksgege-

weging geven twee handelwijzen te omschrijven
waaruit een behandelend arts (procedureel-inhoudelijk gezien) kan kiezen. De eerste weg is: het is
pas normaal medisch handelen als aan het toepassen van de langdurende variant de overweging

vens waaruit blijkt dat een behandeling, oorspron-

voorafis gegaan éérst de kortdurende variant toe te

kelijk bedoeld voor'met-de-rug-tegen-de-muursituaties', toch in meer dan Loo/ovan de overlijdens
toegepast wordt, nodigen uit tot voorzichtige, maar

passen (zo niet, dan noemen we dat een'medische
kunstfout'). De tweede weg is: wie voor langdu-

mbli (medische beslissingen rondom het levens-

misschien ook wat gedurfdere conclusies. De meest
neutrale conclusie is: blijkbaar is er sprake van
groot lijden op de Nederlandse sterfbedden. Een
andere is: blijkbaar schort het onder artsen aan
kennis rondom conventionele behandelingen van
pijn, benauwdheid en delier (de in onderzoek
meest genoemde aanleidingen voor palliatieve

mentaar yan Marjo van
lent palliatieve zorg en
r e d a c t i eli

d v an P allium.

rende palliatieve sedatie wil kiezen, belt eerst een
deskundige op het gebied van palliatieve zorg.
Het ligt voor de hand om hier de consultatieteams
palliatieve zorg een rol in te geven. De vraag die in
het consult minimaal besproken kan worden is: is
het als refractair beschouwde symptoom daadwerkelijk refractair, of zljn er nog alternatieven?

sedatie).

Conclusie

Wat zou het mooi zijn als er ook onderzoeksgegevens zouden bestaan over de vraag: hoe vaak ging
aan een continue, langdurende palliatieve sedatie
een kortdurende, intermitterende vooraf? Of: in
hoeverre is, voordat de continue, langdurende palliatieve sedatie werd gestart, op z'n minst overwogen eerst voor die minder radicale, kortdurende,
intermitterende vorm te kiezen? Afgaand op de
ervaringen van consulenten palliatieve zorg
gebeurt dat nauwelijks. Vergeleken met het geven
van een roesje kan continue, langdurende palliatieve sedatie in veel gevallen wellicht gelijk staan
aan medische overkill. Er kan in deze situatie zelfs
bij de behandelend arts en andere zorgverleners
sprake zijn van gemakzucht, soms ook onder druk
van naasten.

Palliatieve sedatie in de langdurende, continue
vorm is door zijn radicale aard een dramatische
behandeling. In de richtlijn aangeven dat er ófeerst
aandacht moet worden gegeven aan de kortdurende vorm, óf eerst ruggespraak moet worden
gehouden met een in palliatieve zorg gespecialiseerde hulpverlener, doet recht aan de uitzonderlijkheid en de gevolgen van de behandeling.
Dat hierbij palliatieve sedatie qua procedure meer
op euthanasie gaat lijken (vanwege de wettelijke
plicht een tweede arts te laten meekijken) nemen
we voor lief. Maar'ruggespraak houden is van een
andere orde dan de toetsing (na uitvoering) die de
wet bij euthanasie voorschrijft. Ruggespraak houden is trouwens ook bij andere problemen in de
palliatieve zorg gebruikelijk en gewenst. o
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r Richtlijn Palliatieve
rNuc, januari

sedatie,

z,oo9 (tweede, herziene

versie).
z Resultaten van de

vijf-

jaarlijkse onderzoeken
naar beslissingen op het
gebied van het levenseinde

uit 2oo2 en2oo7 worden
opgevolgd door resultaten
die in het najaar van 2012

worden gepresenteerd
(offi cieel: Evaluatie Wet
Toetsing Levensbeèindiging op verzoek en Hulp

bij Zelfdoding).
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