


Procedurele Sedatie & Analgesie… 

Hoe het ontstond, groeide, wat het 
geworden is en waar gaat het naar toe? 

Benedikt Van Loo 
anesthesiemedewerker/SPS



Hoe het ontstond…

2007: dramatisch voorval met 
tweejarig kind onder sedatie 

IGZ: hoe was dit mogelijk??



Opdracht IGZ aan 
de NVA !

Maak sedatie beter 

Maak sedatie veiliger



Tekort aan anesthesiologen!!!! 

Anesthesiemedewerkers… 

toelatingseisen/‘vlieguren’ 

Pilotproject AMC/UMCU olv prof. dr. 
Knape 

SAM



Start op de MDL-
afdeling

ERCP, gastroscopie, coloscopie 

ASA 1-2 max.



– Prof. Dr. P. Fockens, MDL-arts

“Betreffende (diepe) sedatie van ptn is er 
geen twijfel mogelijk. Er is het tijdperk 
voor de SPS en er is het tijdperk van de 

SPS“





Hoe het groeide, de 
tropenjaren…



Toetsingskader IGZ 2012 

Richtlijnen voor sedatie/analgesie buiten de 
operatiekamer IGZ 2012 

Organisatie door lokale multidisciplinaire 
sedatiecommissie 

De uitvoerder v/d sedatie dient specifieke vaardigheden 
te hebben (luchtwegmanagement) en de 
teamsamenstelling wordt vastgelegd (SPS met 
anesthesioloog op afstand)





De vraag groeide

MDL 

Cardiologie 

Radiologie



– een anesthesioloog

“Ik ben laatst eens gaan kijken bij die 
sedaties. Dat is niet zomaar een beetje 

laten dutten wat jullie doen.”



Wat het geworden is…

- 2012: einde pilotproject, groot succes. PSA breidt zich 
              als een olievlek over Nederland uit. 

- Internationale interesse in het concept 

- Intensivering van de opleiding tot SPS 

- ASA 1-2-3….(4)



Nieuwe specialismen

- MDL (colo, gastro, ERCP,…) 
- Cardiologie (implanteren/testen ICD, ECV, VT-ablatie…) 
- Radiologie (allerlei soorten drains, Bleomycine beh., …) 
- Gynaecologie (IVF) 
- Longziekten (bronchoscopie, EBUS, thoraxdrains,…) 
- Neurochirurgie (Parkinsonbehandeling) 
- Pijnkliniek (spinal cord stimulatie) 
- Ad hoc sedatie op aanvraag (LP, beenmergpunctie,…) 
- …



Nieuwe technieken
- Propofol 
- Alfentanil 

- Remifentanil 
- Ketanest 
- (Dexmedetomidine) 

- TCI of niet ? 

- Wat je het beste kent…



Nieuwe (?) apparatuur…



Waar gaat het naar toe…  
 

 

 



- PSA is niet meer weg te denken uit de dagelijkse  
   anesthesiologische praktijk . (niet meer van deze tijd) 

- uitbreiding naar minimaal invasieve ingrepen ?  
   (medialisatie thyreoplastiek onder PSA) 

- Sedatie bij kinderen ( <16 jr) 

- onderzoek ?  
  (O2 echt nodig?) 

- meer academische instelling SPS…




