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

Alternatief bij  gebrek aan spuitaandrijvers

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 • Zoals bij  een spuitaandrijver:

SC insteken van blijvend subcutaan vlindernaaldje (21G)

1 .  Hieraan hangt korte verlengleiding (0,4cc) waarop schroefdopje.

Bij  verwijdering schroefdopje, kan spuit met medicatie aangekoppeld worden

OF

2. Direct aansluiten van een slotje (clave) = stopje met rubbertje. 

Rubbertje kan doorprikt worden met naald voor bolussen.

Bij  verwijdering stopje met rubbertje,  kan spuit met medicatie 

aangekoppeld worden

• Geheel, behalve schroefdopje/slotje, vastplakken met doorzichtige Tegaderm®

• Kan maximum 5 à 7 dagen ter plaatse bli jven zitten

• Liefst abdominaal aanbrengen indien grotere volumes van meerdere ml

• Kan wel verstoppen dus geen lipofiele producten zoals bv. Valium®

• Spuit gevuld met medicatie (veelal voor 4 uur) aankoppelen en traag 

leegduwen

Voordeel:  de huid dient niet herhaaldeli jk doorprikt te worden.

Mogelijkheid B • Medicatiespuit met subcutane naald:

• Spuit gevuld met medicatie (veelal voor 4 uur) via SC naald traag leegduwen. 

Indien grotere volumes, gebruik dan l iefst de abdominale regio.

Mogelijkheid C:

Pall ion leent spuitaandri jvers uit in nood, waarbij  de niet-geïnstitutionaliseerde 

thuiszorg prioriteit geniet.  Zo kan de periode, tot het vinden van een 

spuitaandri jver bi j  de reguliere organisaties (mutualiteiten/thuisverpleeg-

organisaties),  overbrugd worden.



Wat met de medicatie?

De meeste medicaties voor terminale setting (The Final Four) hebben 

een werkingsduur van 4 uur (Morfine®, Buscopan®/Scopolamine®, Litican®, 

Midazolam®) en mogen gecombineerd gegeven worden.

Deze medicatie kan dus om de 4 uur SC toegediend worden. 

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

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

= 30 mg Morfine® + 6 amp 0,5 mg Scopolamine® + 30 mg Midazolam®/24 u

Toedieningsuren:

vb. 10.00 - 14.00 - 18.00 - 22.00 - 02.00 - 06.00 uur

Indien nachtel i jk uur niet wenseli jk is ,  kan de laatste avonddosis 

met 50% verhoogd worden.

De medicatie die per uitzondering om de 8 à 12 u  gegeven dient te worden:

Haldol® en Nozinan®/Etumine®

Deze kunnen geli jkti jdig toegediend worden in aparte injecties aan de:

 1ste  •  3de  •  5de dosis (3 x/24 u)

OF 

 1ste  •  4de dosis (2 x /24 u)
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