
133

SAMENVATTING
Het kader voor dit proefschrift alsmede ook een algemene inleiding over palliatieve sedatie  
zijn terug te vinden in Hoofdstuk 1. Onder palliatieve sedatie wordt verstaan het opzettelijk 
verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase. Het doel hierbij is het 
verlichten van het lijden van de patiënt, waarbij het verlagen van het bewustzijn een middel 
is om dat doel te bereiken. Dit proefschrift stelt zich als doel om de praktijk van het gebruik 
van palliatieve sedatie na de invoering van landelijke richtlijnen van de KNMG in kaart 
te brengen. Verschillende settings worden hierbij meegenomen om een zo breed mogelijk 
beeld te krijgen van de praktijk. Daarnaast worden zowel artsen als verpleegkundigen 
benaderd om te kijken of er eventueel verschillen zijn in de beleving tussen deze twee 
groepen van zorgverleners. Gekeken wordt of (en zo ja welke) belemmeringen er zijn in 
de huidige praktijk van palliatieve sedatie in de beleving van de verpleegkundigen. Tevens 
wordt getracht factoren te identificeren die het beloop van een palliatieve sedatie leiden 
naar een wenselijke uitkomst. Tenslotte worden er verschillende meetschalen, die gebruikt 
kunnen worden om de diepte van de sedatie te monitoren tijdens een palliatieve sedatie, 
getest op hun validiteit en betrouwbaarheid.

Als onderdeel van het in kaart brengen van de praktijk van palliatieve sedatie worden 
in Hoofdstuk 2 de hoofdresultaten van de AMROSE studie behandeld. Een steekproef 
van 1580 artsen en 576 verpleegkundigen werd gevraagd een vragenlijst in te vullen over 
de laatste patiënt bij wie zij continue palliatieve sedatie tot aan het overlijden hadden 
toegepast. We ontvingen van 606 artsen en 278 verpleegkundigen een vragenlijst terug, 
waarvan uiteindelijk 370 artsen en 185 verpleegkundigen een casus kon overleggen. 
Belangrijkste conclusies in dit hoofdstuk zijn dat, hoewel continue palliatieve sedatie tot 
aan het overlijden doorgaans wordt gestart op basis van refractaire fysieke symptomen, 
ook niet-fysieke symptomen een bijdrage leveren aan het klinisch beeld. Daarnaast lijkt 
het erop dat artsen en verpleegkundigen de besluitvorming rondom palliatieve sedatie niet 
helemaal hetzelfde ervaren. Een duidelijke vorm van communicatie zou een belangrijke rol 
kunnen spelen om deze verschillen in perspectief te voorkomen.

In Hoofdstuk 3 wordt stilgestaan bij de evaluatie van de huidige praktijk van de palliatieve 
sedatie zich in een thuissituatie na invoering van de KNMG richtlijn vanuit het perspectief 
van de Medisch Technisch Handelen (MTH) verpleegkundigen. Met behulp van een 
online aangeboden gestructureerde vragenlijst gaven 170 MTH verpleegkundigen inzicht 
in de bekendheid met de richtlijn, de besluitvorming en de praktijkvoering uitgespitst in 
medicatie- en behandelingsbeleid, communicatie tussen hulpverleners, met de patiënten en 
diens naasten, en de verslaglegging. Uit dit oriënterende onderzoek komt naar voren dat de 
KNMG richtlijn in de huidige praktijk in grote lijnen wordt gevolgd wat betreft de criteria 
voor indicatiestelling. Als punten van zorg kwamen het medicatiebeleid en de medische 
controle op de start van de sedatie en de verdere monitoring naar voren. Geconcludeerd 
wordt dat er verbeterpunten zijn aan te wijzen op het gebied van het medicatiebeleid, de 
communicatie tussen hulpverleners en de informatieoverdracht naar de patiënt en diens 
naasten, en de verslaglegging met betrekking tot deze aspecten. Daarbij vraagt de (juridische) 
bescherming en de status van de zelfstandige wijze waarop de MTH verpleegkundige in de 
huidige praktijkvoering rondom de palliatieve sedatie functioneert, bijzondere aandacht.
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Aan de hand van de respondenten die een casus hadden aangedragen in het AMROSE 
onderzoek wordt in Hoofdstuk 4 een onderscheid gemaakt in een groep van respondenten 
waarbij de uitkomst van de sedatie als adequaat beschouwt kon worden (n=99 artsen 
respectievelijk 35 verpleegkundigen) en een groep waarbij de uitkomst minder adequaat 
was (n=232 artsen respectievelijk 150 verpleegkundigen). Als maat voor een adequate 
sedatie hanteert dit onderzoek de belangrijkste aspecten uit de KNMG richtlijn te weten 
een adequate verlichting van de refractaire symptomen, een goede tot zeer goede kwaliteit 
van het sterven en geen nadelige bijwerkingen  tijdens de sedatie. Casussen van patiënten 
in gevallen gepresenteerd met een adequate uitkomst van palliatieve sedatie werden vaak 
geassocieerd met een (relatief) kortere tijd tot het bereiken van de gewenste diepte van 
sedatie. Daarnaast lijken een duidelijke primaire indicatie om te starten met palliatieve 
sedatie en een stabiel medicatiebeloop van de benzodiazepinen en opioïden vaker voor 
te komen bij patiënten die een adequaat verloop hadden. Wij concludeerden dat deze 
indicaties aanwijzingen kunnen vormen voor de zorgverleners over waarschijnlijkheid van 
een adequate sedatie uitkomst. 

Resultaten van een kwalitatief onderzoek die de huidige praktijk van de KNMG richtlijn 
uitvragen, komen in Hoofdstuk 5 aan bod. Verpleegkundigen (n=35) die na het invullen 
van de vragenlijst uit het AMROSE onderzoek toestemming gaven, zijn benaderd en 
zij ondergingen een semi-gestructureerd interview. Dit interview bood de gelegenheid 
tot verdieping van thema’s die in de vragenlijst aan bod kwamen, waarbij er voor dit 
hoofdstuk gefocust is op welke factoren in de ogen van de verpleegkundigen een rol spelen 
bij het bepalen van de diepte van de sedatie tijdens de palliatieve sedatie. De interviews 
werden opgenomen en letterlijk uitgetikt en gecodeerd voor terugkerende thema’s. 
Verpleegkundigen beschouwen een diepere vorm van sedatie als de enige ware vorm 
van palliatieve sedatie, hoewel sommige van hen verlichting van de symptomen als het 
belangrijkste doel noemden zodra het handhaven van het bewustzijn van een patiënt een 
belangrijke overweging was. Ze lijken te verschillen in hun opvattingen over de gewenste 
diepte van sedatie die voldoende is om de diepere vorm van sedatie te bereiken.

Hoofdstuk 6 bevat een systematisch literatuuronderzoek dat is uitgevoerd om de 
ontwikkelingen in het wetenschappelijke veld van palliatieve sedatie te beschrijven. Nadruk 
in deze review lag op het gebruik van meetschalen die gebruikt kunnen worden om de 
mate van controle van refractaire symptomen en/of de diepte van de sedatie te beoordelen 
dan wel te monitoren. In een database zoektocht tot januari 2010 werden 30 relevante 
artikelen gevonden die een evaluatie of richtlijn vormden met informatie over de controle 
van de palliatieve sedatie  De meeste studies waren gericht op monitoring van refractaire 
symptomen (zoals pijn, vermoeidheid of delirium) of het niveau van bewustzijn om 
sedatie te controleren. Een minderheid van de studies (n=4) beschreef van het gebruik van 
observationele schaal om het effect van palliatieve sedatie te controleren. Geconcludeerd 
werd dat toekomstige studies zich meer moet richten op het invoeren van betrouwbare 
meetschalen die de diepte van de sedatie kunnen evalueren en/of de refractaire symptomen 
kunnen controleren tijdens de palliatieve sedatie. Aandacht hierbij moet uitgaan naar een 
interdisciplinaire evaluatie van deze metingen, frequentie van de metingen en het meeste 
adequate tijdstip waarop gemeten moet worden.
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Hoofdstuk 7 laat de resultaten zien van een prospectief onderzoek . Deze had tot doel 
om de betrouwbaarheid en validiteit van 4 verschillende observationele meetschalen 
te beschrijven. Deze meetschalen (Minnesota Sedation Assessment Tool (MSAT), de 
Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS), de Vancouver Interaction en Calmness Scale 
(VICS) en een sedatie score voorgesteld in de KNMG richtlijn) zijn gebruikt om de diepte 
van de sedatie tijdens de palliatieve sedatie te kunnen monitoren. Bij 54 patiënten die 
intermitterend ofwel continue werden gesedeerd is door 52 verschillende verpleegkundigen 
de diepte van de sedatie op verschillende momenten tijdens de sedatie bepaald. Gekeken is 
naar de Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid met behulp van de intraclass correlatiecoëfficiënt 
(ICC) en Cohen’s Kappa coëfficiënt. Concurrent validiteit is verkregen door de correlaties 
tussen de schalen te testen met behulp van een Spearmans ‘ rho validiteit. Uit dit onderzoek 
blijkt dat de RASS en KNMG schaal de meest betrouwbare en valide meetschalen zijn. 
Daarnaast blijkt de RASS het minst tijdrovend het duidelijkst en gemakkelijkst te gebruiken 
in vergelijking met de MSAT en VICS schaal. Geconcludeerd wordt verder dat toekomstig 
onderzoek zich moet toespitsen op de impact van deze schalen op een betere controle van 
de  refractaire symptomen en het comfort van de patiënt.

De conclusies en discussies van de eerdere hoofdstukken worden gepresenteerd in 
Hoofdstuk 8. De bevindingen worden in licht van eerder (inter)nationaal onderzoek 
besproken en gekeken wordt welke lessen er getrokken kunnen worden na dit proefschrift. 
Het hoofdstuk eindigt dan ook met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.


