
Alternatief voor
MIDAZOLAM®
bij palliatieve sedatie 

Inductiedosis &
Doorbraakdosis

Onderhoudsdosis Nevenwerkingen Aandachtspunten

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

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

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

° Myoclonieën/EPS
   R/ lage dosis benzo:
     2x 10 mg Valium® Rect 
     2x 2 à 4 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 40 mg/4 cc

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

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

° Myoclonieën /EPS 
   R/ zie Nozinan®

° Neuroleptische koorts 
   R/ Novalgine® 1 gr/2 cc
      3x 1g/24u SC bolus

° Niet samen met de 
Final Four: APART SC

° Opstapeling: idem
° Bolus: 2 à 4 cc!!
      Gebruik t.h.v. abdomen 

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

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

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

1 amp rectaal/IM 3 amp/24u rectaal/IM
3x /24u rect. - suppo

° Lipofiel: niet compatibel
   in kleine volumes
° SC: irritatie insteekplaats

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

graag i .s .m. equipe-artsen Pall ion, Dr.  Bossers en Dr. Stulens (011/81 94 74) 



Alternatief igv uitputting MIDAZOLAM®

NIET: Morfine® WEL: Nozinan® en Etumine®

 Temesta®

LIEVER NIET: Diazepam®

Symptoomcontrole bi j  angst/onrust,  Epilepsie, Myoclonieën en/of 

pall iatieve sedatie in de terminale fase (onbehandelbaar 

sympto(o)m(en)) wanneer Midazolam® niet beschikbaar is .

Morfine® geeft voorbijgaande sufheid/slaperigheid (vooral bi j 
opioïd-naïve patiënten) i .p.v.  bl i jvende bewustzi jnsdaling.

Bli jven ophogen van Morfine® is een valkuil !  Dit geeft eerder aanleiding 
tot neurotoxiciteit (delier,  myoclonieën,…).

Morfine® is naast de behandeling van pijn WEL GESCHIKT voor 
DYSPNOE (ook acuut) door zi jn kalmerend, ademvertragend en 
–verdiepend effect.

Nozinan® en Etumine® zi jn sederende neuroleptica die als 
alternatief voor diepe sedatie kunnen gebruikt worden. 
(Nozinan® is bovendien anti-emetisch en neemt minder volume in). 
Hun werkingsduur is 6 à 8 uur i .p.v.  4 uur en dienen dus continu of 
3x per dag gegeven te worden.

Ze kunnen SC best niet gecombineerd worden met andere 
Final Four medicatie.  Het wordt dus aangeraden deze in een 
aparte (evt.  tweede) spuitaandri jver continu SC toe te dienen.

Als bi jwerking kunnen EPS en myoclonieën optreden waarvoor dan 
wel Valium® rectaal (vb Suppo 2x 10 mg/d), kan gegeven worden 
om dit op te vangen.

Temesta® kan voor anxiolyse en voor l ichtere sedatie gebruikt 
worden.

Midazolam® en Nozinan® zijn beschikbaar bij  PALLION zolang 
de voorraad strekt.

Diazepam® (Valium®) SC heeft een veel langere half-waarde ti jd, 
waardoor juiste dosage moeil i jker te bepalen valt . 

Diazepam® is l ipofiel waardoor het niet met andere, veelal 
wateroplosbare, medicaties kan gecombineerd worden in één spuit .

Diazepam® SC geeft irr itatie in de insteekplaats waardoor continue 
toediening bemoeil i jkt wordt.

Equipe-artsen Pall ion, Dr.  Bossers en Dr. Stulens: 011/81 94 74


