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PALLIATIEVE SEDATIE: GEEN INVLOED OP DE OVERLE-

VINGSDUUR IN DE LAATSTE LEVENSFASE? 
 

Bespreking van: Maltoni M, Scarpi E, Rosati M et al. Palliative sedation in the end-of-

life care and survival: a systematic review. J Clin Oncol 2012;30:1378-83. 

 

Dit systematisch literatuuroverzicht probeert hierin duidelijkheid te brengen. De au-

teurs verzamelden gegevens van 11 onderzoeken waarbij een vergelijking gemaakt 

werd tussen de overlevingsduur met en zonder palliatieve sedatie bij terminale   

patiënten. Geen van de geselecteerde studies was gerandomiseerd, 7 waren retro-

spectief, 4 prospectief. De meeste studies waren opgezet om bij terminale patiënten 

de verschillende symptomen en hun prevalentie te evalueren, maar ook de overle-

vingsduur bij gesedeerde en niet-gesedeerde patiënten werd vergeleken. De geboden 

zorgvoorziening en de manier waarop de gegevens verzameld werden in de verschil-

lende studies waren zeer heterogeen.  

Sedatie had voor het overgrote deel als indicaties delirium, dyspnoe en/of pijn. Psy-

chische nood werd ook vaak als reden voor het toepassen van palliatieve sedatie 

aangegeven. De auteurs van dit onderzoek beschouwen deze laatste indicatie als 

controversieel (o.a. omdat deze problematiek zich in elke fase - ook in het begin - 

van een fataal aflopende aandoening kan voordoen en een zeer onvoorspelbaar en 

wisselend karakter heeft). Midazolam was het meest gebruikte geneesmiddel. Pallia-

tieve sedatie werd niet steeds met dezelfde modaliteiten uitgevoerd: deze gingen van 

het intermittent toedienen van sederende middelen tot het bewerkstelligen van aan-

houdende diepe sedatie. Deze laatste groep was slechts een kleine minderheid. In 

de geïncludeerde onderzoeken werd de palliatieve sedatie het meest voor korte  

periodes aangewend.  

Voor zover vergelijkingen tussen beide groepen op basis van dit literatuuronderzoek 

mogelijk zijn, blijkt de overleving bij gesedeerde en niet-gesedeerde patiënten niet te 

verschillen.  

De auteurs stellen dat wanneer palliatieve sedatie zuiver en alleen voor symptoom-

verlichting (lees: intermittent) wordt toegepast, deze praktijk geen invloed heeft op 

de overlevingsduur bij de laatste levensfase.  
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Commentaar van de redactie: 

De zeer uiteenlopende handelswijze in het toepassen van palliatieve sedatie in de 

studies in dit literatuuronderzoek doet twijfel ontstaan over wat onder palliatieve 

sedatie precies verstaan moet worden. In het WZC-Formularium gaan we ervan uit 

dat eens de palliatieve sedatie wordt ingesteld, deze tot aan het moment van over-

lijden wordt aangehouden. De auteurs van besproken literatuuroverzicht hebben hier 

klaarblijkelijk een andere mening over: palliatieve sedatie wordt hier als een sympto-

matische aanpak van anders onbehandelbare klachten aanzien en niet als een be-

slissende keuze voor het levenseinde. Het antwoord op de vraag of palliatieve seda-

tie al dan niet de levensduur beïnvloedt lijkt dus eerder af te hangen van wat onder 

palliatieve sedatie precies wordt begrepen. 
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