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Probleem 1

Alternatief igv te weinig spuitaandrijvers:

A� v� ling
B E K N O P T E  R I C H T L I J N  T E R M I N A L E  Z O R G 

Mogelijkheid A •  Net zoals bij  een spuitaandrijver:

• Sc insteken van bli jvend subcutaan vl indernaaldje (21G)

• Daaraan hangt korte verlengleiding (0,4cc) waarop schroefdopje 

• Hierop kan je een spuit met medicatie zetten en traag leegduwen 

OF

• Aansluiten slotje (clave) = stopje met rubbertje voor bolussen

• Geheel,  behalve schroefdopje/slotje vastplakken met doorzichtige tegaderm

• Kan maximum 5 à 7 d ter plaatse bl i jven

• Geen herhaalde, pi jnl i jke prikken nodig

• Liefst abdominaal bi j  volumes van meerdere ml

• Kan wel verstoppen (geen l ipofiele producten!)



Mogelijkheid B •  Medicatiespuit met subcutane naald:

• Telkens om de 4 u prikken en SC toedienen

• Slechts mogeli jk indien continuïteit van toezicht zoals in WZC/

thuisvervangende mil ieus 

> moeil i jker aan huis 

Mogelijkheid C:

• PALLION kan uitzonderl i jk voor WZC spuitaandri jvers uit lenen,   

MAAR gezien de hoge nood in de thuiszorg (geen continuïteit van toezicht) 

zal het uit lenen -niet enkel ,  maar wel bi j  voorkeur- naar de thuiszorg 

gaan… 0nze verontschuldigingen hiervoor. (Pall ion heeft in extremis nog 

spuitaandri jvers bi jbesteld, hopeli jk komen deze ti jdig aan)

Toediening Final Four: Morfine, Scopolamine, Midazolam kunnen samen 

om de 4u subcutaan toegediend worden.

vb. 5 mg Morfine + 1 amp 0,5 mg Scopolamine + 5 mg Midazolam

In één spuittoediening om de 4u (6x/24u)

Uitzondering: Haloperidol:  om de 8u (3x/24u) à 12u (2x/24u)

vb.  1/2 amp Haloperidol toevoegen aan

 1ste  •  3de  •  5de dosis

OF 

 1ste  •  4de dosis

Wat met de medicatie?



Probleem 2

Alternatief igv uitputting Midazolam 

Alternatief voor bewustzijnsdaling 

(Midazolam wordt in de ZH preferentieel behouden voor patiënten onder beademing)

Sedatie igv refractair symptoom, angst,  onrust,  epilepsie, verstikkingsgevaar …

NIET: Morfine:

Morfine geeft voorbijgaande sufheid/slaperigheid (vooral bi j  opioïd-naïve 

patiënten ) ipv bl i jvende bewustzi jnsdaling.

Bli jven ophogen van Morfine geeft r isico op neurotoxiciteit (uit lokken van 

delier,  myoclonieën, … )

= valkuil 

Morfine is naast de behandeling van pijn WEL geschikt voor DYSPNOE (ook 

acuut) door zi jn kalmerend, ademvertragend en -verdiepend effect.

WEL:

Nozinan® / Etumine®    

Temesta® / Valium®        

Zie schema in bi j lage  

Indien geen Midazolam, het alternatief sederend product continu via de spuitaandri jver 

geven (uitz.  Valium), terwij l  de de andere producten zoals Morfine, Scopolamine in bolus 

om de 4 u toegediend kunnen worden.



Alternatief voor
MIDAZOLAM 
bij palliatieve sedatie 

Inductiedosis &
Doorbraakdosis

Onderhoudsdosis Nevenwerkingen Aandachtspunten

NOZINAN®
• (Levomepromazine)
• Sederend neuroleptic.
• amp van 25mg/cc
• Subcutaan SC

½ à 1 amp SC ° 2 amp SC/24u in SA
   OF  24u dosis in 2 à 3    
          bolussen/d

° verhogen tot max. 
  8  amp/24u (200mg)

° Myoclonieën/EPS
  R/ lage dosis benzo’s:
     2x 10 mg Valium® Rect 
     2x 2à4 mg Temesta® SC

° Niet samen met de Final 
   Four: APART SC
° Opstapeling: na 3-tal d
   dosis halveren 

° Verkrijgbaar bij Pallion 
   zolang in voorraad

ETUMINE®
• (Clotiapine)
• Sederend Neuroleptic
• amp van 40mg/4cc

½ amp SC ° 2 amp SC/24u in SA
  OF 24u dosis in 2 à 3 
        bolussen/d

° verhogen tot max.
  4 amp/24u (160mg)

°Myoclonieën /EPS 
 R/ zie Nozinan®

°Neuroleptische koorts 
 R/ Novalgine® 1gr
      3 x 1g/24u SC bolus

° Niet samen met de Final
  Four: APART SC
° Opstapeling: na 3-tal d  
    dosis halveren
° Bolus: 2 à 4 cc!!(veel)
   Gebruik abdomen SC

TEMESTA®
• (Lorazepam)
• Benzodiazepine
• amp van 4mg/1cc

1 amp SC 3 amp/24u SC ° minder geschikt voor   
  diepe sedatie

VALIUM®
• (Diazepam)
• Benzodiapine
• amp van 10mg/2cc

1 amp rectaal 3 amp/24u rectaal ° Lipofiel: niet compatibel
   met andere hydrof.prod. 
   in kleine volumes
° SC: irritatie insteekplaats

Noodoplossing voor diepe sedaties: Phenobarbital SC: vraagt specif ieke deskundigheid,

graag i .s .m. equipe-arts Pall ion (011/81 94 74) 



**  Nota ivm onrust: Indien tgv dyspnoe (vaak het geval bij  COVID-19 patiënten):

Acute dyspnoe:

Continue dyspnoe: 

5mg Oxynorm Instant®

2,5 mg Morfine SC bij  opioïd-naïve patiënten

Doorbraakdosis bi j  patiënten reeds op opioïden: 1/10de van de totale dagdosis

(= al le opioïden optellen: PO / SC / pleister

omzetten naar equival lente waarde PO)

2 x 5 mg oxycontin® / 24u PO

15 mg SC in spuitaandri jver of 2,5 mg M+ al le 4u SC

24u dosis met 50% ophogen / d

DBD SC = DBD PO gedeeld door 2

Opioïd-naïve patient:

Patïenten met opioîden:

Bel gerust indien er vragen zi jn: 

dr.  Joke Bossers: 0475 67 55 52 •  dr.  Jan Stulens: 0494 88 76 75


