
Palliatieve sedatie
Soms zorgt symptoombestrijding niet voor voldoende comfort. Hierdoor kan de 
patiënt ernstig lijden. In de terminale fase kan de arts in dat geval 'palliatieve sedatie' 
toepassen. Het gaat om medicatie die het bewustzijn van terminale patiënten 
verlaagt om de klachten te verlichten. 

Palliatieve sedatie beëindigt het leven niet. Het overlijden komt door de ziekte en 
de lichamelijke verzwakking. Het tijdstip is moeilijker te voorspellen.

Er zijn richtlijnen voor palliatieve sedatie en de arts moet zorgvuldig handelen. 
De arts past de dosis aan wanneer de patiënt tekenen van ongemak vertoont. 
Soms volstaat een lichte vermindering van het bewustzijn – de patiënt voelt zich 
slaperig –  en is er nog communicatie mogelijk. In andere gevallen is diepe 
sedatie nodig.

Soms beweegt de patiënt onder palliatieve sedatie nog, dit hoeft geen teken van 
lijden te zijn. In de laatste fase van het leven eten en drinken mensen vaak nog 
maar heel weinig.  Soms zelfs helemaal niet meer. Het heeft daarom geen zin om 
via een infuus grote hoeveelheden  vocht toe te dienen. Het lichaam vraagt daar 
niet om. Het zou integendeel ongemak kunnen veroorzaken. Comfort staat voorop. 
Daarom krijgt de patiënt naast sedativa ook pijnmedicatie en eventuele  andere 
medicatie naar noodzaak. De verpleegkundige blijft hygiënische zorgen en mondzorg 
toedienen. Soms wordt een blaassonde geplaatst om onrust door een volle blaas te 
voorkomen.

Hebt u nog vragen? Bespreek ze met de behandelend arts en/of het verpleegkundig 
team van de afdeling waarop de patiënt verblijft. 



Contact
Wilt u graag met iemand spreken over palliatieve zorg in het UZA? Uw behandelend 
arts of de sociaal werker van uw afdeling zijn uw eerste aanspreekpunt. 

Bel de dienst patiëntenbegeleiding via tel. 03 821 37 00 voor een gesprek met de 
sociaal werker of de verpleegkundige van het palliatief support team.
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UZA / Drie Eikenstraat 655 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be

Volg ons op facebook  en twitter        

Het UZA draagt het JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

Deze flyer bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek 
met uw zorgverlener.


