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Palliatieve sedatie 

Informatiebrochure voor patiënten 

Beste  

 

Het doel van palliatieve zorg is de best mogelijke levenskwaliteit te bieden aan de  

ongeneeslijk zieke patiënt en zijn/haar naastbestaanden. Om dit doel te bereiken  

moeten niet zelden moeilijke ethische beslissingen genomen worden. 

 

Algemeen kader 

Sedatie is een medische praktijk die in diverse contexten, ook buiten de palliatieve zorg, 

wordt toegepast om een belastende verzorging (bv. brandwonden,…) of belastende 

diagnostische procedure (bv. colonscopie,…) mogelijk te maken. 

 

Toch worden vandaag nog artsen en zorgverleners binnen de palliatieve zorg,  

geconfronteerd met patiënten die lijden aan refractaire symptomen. Dit zijn fysieke of 

psychische symptomen die onvoldoende onder controle kunnen worden gebracht met 

de klassieke middelen die de patiënt bij (volle) bewustzijn laten. In deze gevallen kan 

men overgaan tot palliatieve sedatie. 

 

Palliatieve sedatie is het toedienen van sedativa (slaapmedicatie) 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 een adequate wijze te 

controleren (proportionele benadering).  

 



  

 

Palliatieve sedatie is dus een bijzondere vorm van symptoomcontrole met een  

ingrijpend karakter en wordt beschouwd als een normaal medisch handelen. Palliatieve 

sedatie heeft niet tot doel de dood te bespoedigen maar wordt enkel gebruikt om  

fysiek, psychisch of spiritueel lijden te verlichten wanneer alle andere palliatieve zorg 

ontoereikend blijkt te zijn. Er is een drievoudig onderscheid (qua intentie, handeling, 

resultaat) tussen palliatieve sedatie en euthanasie.  

 

Welk gebruik van sedativa wordt niet als palliatieve sedatie  

beschouwd 

 Bewustzijnsvermindering ten gevolge van de ziekte en/of als neveneffect van  

bepaalde medicatie (bv. pijnmedicatie). 

 Sedativa voor belastende, pijnlijke procedures, verzorging. 

 Neuroleptica voor het behandelen van een delier (onder controle brengen van  

onrust). 

 Slaapmedicatie (streven naar een goede nachtrust). 

 

 

 

 

 

 

  Palliatieve sedatie Euthanasie 

Intentie Symptoombehandeling Levensbeëindiging 

Handeling 
Zoveel medicatie als nodig om 
symptoom onder controle te 
krijgen (proportionaliteit) 

Zoveel medicatie als nodig om 
het leven te beëindigen 

Resultaat Niet levensverkortend Levensbeëindiging (per definitie) 



  

 

Voorwaarden van palliatieve sedatie 

 Patiënt verkeert in een terminale fase, is meestal niet meer in staat om normaal te 

eten of te drinken (prognose doorgaans van enkele dagen, uitzonderlijk enkele  

weken). 

 Lijdt ondraaglijk ten gevolge van refractaire symptomen (weerbarstige symptomen 

die niet op een klassieke wijze gelenigd kunnen worden). 

 Overleg: 

 Een geïnformeerde toestemming wordt steeds overlegd bij een wilsbekwame  

patiënt. 

 Bij een wilsonbekwame patiënt: is er een voorafgaande wilsverklaring? Is er 

een aangeduide vertegenwoordiger? Indien niet aanwezig is er steeds overleg 

met alle betrokkenen. 

 Zo mogelijk is er steeds overleg met: patiënt, de behandelende arts, het inter-

disciplinair team en de naasten. Een arts kan steeds beslissen om een sedatie 

op te starten indien de symptomen mensonwaardig zijn. 

 Uitzonderlijk kan een acute palliatieve sedatie zich voordoen, bv. acute bloeding, 

acuut stikken,…. Waar mogelijk is dit vooraf met risicopatiënten besproken. Indien 

niet mogelijk te bespreken kan de arts dit acuut beslissen tenzij patiënt expliciet 

vermeldde om dit te weigeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Aandachtspunten 

 Belangrijk om vóór de start van palliatieve sedatie de wensen naar aanwezigheid 

van bezoek, afscheid, rituelen,…te kunnen regelen. 

 In onderlinge afspraak wordt de start (datum, uur) van de palliatieve sedatie  

gepland. 

 Zijn de contactgegevens en bereikbaarheid van u als familie bekend bij de  

verpleging? 

 Tijdens de palliatieve sedatie draait het in de eerste plaats om het comfort van de 

patiënt en niet om het bereiken van een bepaald bewustzijnsniveau. Het bewust-

zijnsniveau van de patiënt wordt vooraf bepaald en geëvalueerd met een sedatie-

schaal.  

 Een stabiele sedatie wordt niet onmiddellijk bereikt. 

 Wees op de hoogte dat door de bewustzijnsvermindering er een afname is tot zelfs 

wegvallen van communicatie met de patiënt. 

 De patiënt wordt gesedeerd tot het overlijden, in uitzonderlijke gevallen kan dit  

intermittent (met onderbrekingen). 

 Het tijdsverloop is onvoorspelbaar, met mogelijks een langdurig sterven. Het  

stervensproces verloopt op een natuurlijke manier, alleen maakt de patiënt dit niet  

meer bewust mee.  

 De noodzakelijke medicatie (pijn, ...) wordt behouden, de andere medicatie wordt 

afgebouwd. 

 Omdat de patiënt al vooraf weinig tot niets meer kon eten of drinken wordt er geen 

infuus geplaatst voor extra vochttoediening. 

 Voor het comfort wordt er een verblijfssonde geplaatst. 

Bronnen 

http://www.pallialine.be 
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Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het  

gesprek met uw zorgverlener. 
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