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POLL-VRAAG

Palliatieve patiënten hebben een 
levensverwachting ≤ 3 maanden

Juist

Onjuist



Pallium = mantel

Palliatieve zorg moet

aanvoelen als een

warme mantel die 

beschermt tegen, kou, 

pijn, ongemak en

zielepijn



Definitie

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert 

van patienten en hun naasten die te maken hebben met een 

levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het 

voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige 

signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van 

problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. 



ANTWOORD POLLVRAAG:

Je bent palliatief als je een 

progressieve ongeneeslijke 

ziekte hebt, ongeacht 

levensverwachting

(kanker, COPD, hartfalen, 

dementie, Parkinson, ALS)
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focus ligt op het 
verlichten en
onder controle
houden van de 
symptomen.

behandelingen
gericht op het 
remmen van de 
ziekte, daarmee
mogelijk het leven
te verlengen. 

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van 

sterven

Fases in de palliatieve zorg



POLL-VRAAG

Hoeveel symptomen heeft de palliatieve patiënt gemiddeld?

A. 1 – 5 symptomen

B. 5-10 symptomen

C. 10-15 symptomen



Gemiddeld 6 symptomen 

tegelijk



Uitdagingen medicamenteuze 

behandeling

• Veel practice based ipv evidence based, off label

• Europese studies: 5-15% off label voorgeschreven in 

palliatieve fase

• Polyfarmacie: wanneer wat stoppen



POLL-vraag

• Waar wordt dexamethason niet voor voorgeschreven in de 

palliatieve fase?

• A. misselijkheid

• B. pijn

• C. angst

• D. epileptie



OFF LABEL MEDICATIE

• Haloperidol: delier, slapeloosheid, angst, misselijkheid en braken

• Dexamethason: pijn, misselijkheid en braken, eetlustbevorderend, ruggemergcompressie, 
darmobstructie, transpiratie, zwelling verminderen rondom hersenmetastasen

• Opiaten: dyspnoe

• Levomepromazine: misselijkheid en braken, slapeloosheid (niet vergoed!)

• Pilocarpine oogdruppels bij droge mond

• Flixonase op huid bij pleisteruitslag

• off label subcutaan geven (haldol, dexamethason, levomepromazine, clonazepam, diclofenac, 
furosemide, lorazepam)



Reden om medicatie niet te saneren

• Ontneemt pt hoop

• Arts overschat levensverwachting

• Te weinig aandacht voor medicatiegebruik

• Gebrek aan kennis bij arts

• Te weinig onderlinge communicatie

• Patiënt vraag niets 



Medicatie frequent voorgeschreven in 

palliatieve fase

• Paracetamol, NSAID’s en opiaten (pijn)

• Opiaten (dyspnoe)

• Laxantia (bij opiaten)

• Corticosteroid (misselijkheid, hersentumor, na bestraling, pijn, jeuk)

• Anti-emetica 

• Haloperidol (onrust, misselijkheid)

• Antidepressiva (stemming, pijn, angst)

• Anti-epileptica (hersentumor, pijn)

• Benzodiazepines (angst, slaapproblemen)



Welke medicatie wordt frequent gestaakt 

in palliatieve fase?

• Vitamines

• Cholesterolremmers

• Antistolling

• Antihypertensiva

• Diuretica

• Bisfosfonaten

• Inhalatie medicatie

• Jichtmedicatie



Statines

• Stoppen

• Geen afbouw nodig

• Bij continueren: mogelijke myopathy, nierfalen, 

leverfalen



Antihypertensiva

• Afbouwen en stoppen 

• Cave rebound tachycardie bij acuut stoppen 

bètablokker

• Vaak lage tensie in laatste fase leven



Antidiabetica

• DM type 1: min hoeveelheid zonder 

symptomen,1x daags doseren

• •DM type 2: min hoeveelheid zonder 

symptomen.



Vitamine K antagonisten (oa acenocoumarol)

• Levensverwachting < 3 mnd stoppen 

• Risico op bloedingen door verminderde intake en 
fluctuaties in INR.



Samenwerking apotheker

• Zoeken naar juiste middel met juiste dosering 

en toedienweg

• Soms snelle wisseling naar alternatief

• Kleine hoeveelheden afleveren



POLL-vraag

Een subcutane bolus van een medicament mag maximaal 1 ml bevatten

A. Juist

B. Onjuist



Subcutane toediening
• Minimale hoeveelheid 0,1 ml/u 

• Een volume tot 2 ml/u of minder geeft zelden problemen (Oncoline, IKNL). 

• > 2 ml: roodheid en zwelling rondom de insteekplaats en resorptie van het toegediende medicament is niet 

zeker meer. Er zijn echter patiënten bij wie de toediening, ook als het volume hoger is, geen problemen geeft. 

Dit is mede afhankelijk van de hoeveelheid subcutaan vet. 

• Als er veel problemen met subcutane toediening zijn, zijn er de volgende oplossingen: 

• elke dag naald vervangen 

• alternatieve insteekplaatsen gebruiken zoals bovenarm 

• concentratie van infusievloeistof veranderen 

• Dexamethaon toevoegen??

• Intramusculaire toediening van analgetica is niet gebruikelijk. 



cassettepomp

• Per symptoom 1 cassette

• Zie PalliArts-app: Formularium Compatibiliteit 
medicatie in pomp 

• Dexamethason sc is slecht compatible met 
andere medicatie, liever  niet via dezelfde 
naald geven



POLL-vraag

Fentanyl transdermaal is eerste keus voor behandeling bij pijn bij 

kanker

A. Juist

B. onjuist



doorbraakpijn

achtergrondpijn

Pijnmedicatie 

spiegel

Perfecte 

behandeling



Altijd escape!

• 1/6 van dagdosis tot 6 dd zo nodig als orale kortwerkende 

morfine of als een extra bolus dosering morfine sc

• Fentanyl pleister niet geschikt voor acute pijn



Soorten pijnstilling

Morfine

Hydromorfon

Fentanyl

Methadon

NSAID

Tramadol

Paracetamol

Butrans

Carbamazepine

Pregabaline

Gabepentine

Nortryptiline
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Palliatieve sedatie (en gebruik van comedicatie)

12% van alle stervende patiënten 

1. Midazolam

2. Nozinan

3. Propofol. 



Handige weetjes voor midazolam

• verapamil: ↑ bloedconcentratie midazolam

• Anti-epileptica zoals carbamazepine: ↓ halfwaardetijd 
midazolam (dus: interval verkorten. Stop bij diepe sedatie je 
anti-epilepticum)

• Sint Janskruid: hebt een veel hogere hoeveelheid midazolam
nodig voor je sedatie. Bloedconcentratie midazolam ↓ en
klaring ↑

• dexamethason ↓ bloedconcentratie midazolam



Handige weetjes voor 

Levomepromazine

• Levomepromazine (Nozinan): sederende, antipsychotische, 

analgetische eigenschappen. Stap 2 in palliatieve sedatie 

richtlijn. Bij een delier kun je de haldol veilig omzetten naar 

levomepromazine. Als een delier het refractair symptoom is, 

ga dan direct met midazolam en levomepromazine werken. 

• Hoeft niet continu in pomp maar kan prima in bolussen



Handige weetjes voor comedicatie 

• Continueer bij een sedatie altijd je opiaten, anders 

onttrekkingsverschijnselen (angst, zweten, tachycardie, pijn) 

• Cave morfine intoxicatie bij afname nierfunctie 

(ademhalingsdepressie, pinpoints, spierfasciculaties, onrust) 

• Continueer dexamethason tijdens sedatie subcutaan. Kans op 

onttrekking anders groot: rillen, zweten, onrust. 



Anti-emetica: metoclopramide, Haldol, ondansetron, dexamethason. Zet 
de middelen door, of als misselijkheid/braken het refractair symptoom is 
voeg direct levomepromazine toe, heeft een sterk en breed anti-
emetisch effect. 
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• Bij ernstige oedemen of dyspnea door pleuritis carcinomatosa of overvulling kun 
je behandeling met een lisdiureticum continueren subcutaan. 

• Orale bloedglucoseverlagende middelen staken. 

• Insuline niet geheel stoppen, streef naar waardes onder de 20, 1xdaags bepalen 
rond 1500h. Let op: excessief zweten, verhoogde ademfrequentie. 

• Alle antistollingsmiddelen stoppen bij diepe sedatie. 

• Denk aan de nicotinepleisters bij voormalig rokers. 

• Denk altijd aan een CAD bij een sedatie

• Buscopan sc als middel voor reutelen



Noodset Palliatieve kit 

• Midazolam 5 ampullen van 15 mg/3ml 

• Nozinan 2 ampullen van 25mg/ml 

• Naltrexon 1 ampul van 0,4mg/ml 

• Buscopan 6 ampullen van 20mg/ml 

• NaCl 0,9% 2 ampullen van 10 ml 

• 6 Luerlock-spuiten van 3ml 

• 6 optreknaalden 1.2x40mm 

• 6 injectienaalden 0.6x25mm 



Aanbevelingen

• www.pallialine.nl

• www.palliaweb.nl

• PalliArts app
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