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Sedatie….. 

 

Dat doen we al 
jaaaaaaaaaaaaaaaren ! 



Definities 

Sedatie 

= 

Verlaging van bewustzijn waardoor 
een onaangename procedure beter 

wordt verdragen en de werkcondities 
van de arts worden verbeterd 

 



 

Algehele  anesthesie 

= 

Idem, er is echter volledige 
bewusteloosheid en de vitale 

functies/reflexen worden beïnvloed 



Belangrijkste verschil tussen 
sedatie en algehele anesthesie 

 Communicatie met de pt is nog 
steeds mogelijk 

 

 Vitale functies/reflexen zijn niet 
beïnvloed 
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Achtergrond 

De laatste jaren is er een sterke toename 
van diagnostische en therapeutische 
interventies met een beperkt invasief 
karakter; 

- Gastro-enterologie 

- Interventieradiologie 

- Interventiecardiologie 

- Pulmonologie 

- Gynaecologie 



Toename behoefte 
sedatie/analgesie door 

 Toegenomen vroegdiagnostiek 

 Verminderde acceptatie ongemak/pijn 
door pt 

 Vergrijzing populatie 

 ‘ziekere’ ptn 



Nadelen procedure zonder 
sedatie/analgesie 

 Oudere/ziekere ptn: > morbiditeit/mortaliteit 
door angst/stress 

 Verminderde medewerking (niet stilliggen): 
technisch moeilijker, langduriger, suboptimale 
procedure, soms onmogelijk, complicaties 

 Pt ziet af van procedure 

 Traumatische ervaring 



Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 



Huidige situatie veel ZH in Ndl 

 De behandelend specialist doet de 
sedatie zelf (fenta-dormicum) 

 Dubbele taak; - de procedure (moeilijk) 

                             - de sedatie (aandacht verdelen) 

                                          

                                          

                              



Sedatie is niet ongevaarlijk ! 

Gerapporteerde mortaliteit bij 
sedatie is 3-10 x groter dan bij 

narcose 
(Quine MA, Gut, 1999) 

(Arbous S, Anesthesiology, 2005) 



Wie is de SPS ? 

 Geregistreerd anesthesiemedewerker 

  > 2 jaar klinische ervaring 

 gecertificeerd in BLS en ALS  

 1 jaar extra theorie en praktijkopleiding 

 Theorie examen en praktijk evaluatie 
voor certificering 
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Taken van de  SPS 

 Pre-operatieve screening (POS) 

 Per-operatief management 

 Post-operatief management 

= volledig onafhankelijk.  

Een anesthesioloog dient bereikbaar te zijn voor 
consult of in geval van calamiteiten (2-3 min. 
afstand) 



M.O. van de SPS 



Target Controlled Infusion 
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Recovery 

 Recovery op de afdeling 

 Resperatoire bewaking; 

    - SpO2, Freq., RR, ECG 

 Goed wakker 

    - geen pijn of PONV, begeleiding naar huis ! 

      

      

      



Type patienten… 

 ASA 1-2 (ASA 3 en > = ongeschikt of anesthesioloog 

in consult/begeleiding) 

 Obesitas 

 COPD 

 Cardio-vasculair belast 

 Mentaal geretardeerd 

 Diabetes 

 Cystic fibrosis 

 Slaap apnoe (OSAS) 

 etc… 

 



Ongeschikte patienten… 

 Allergie voor soya, Propofol 

 Moeilijk airway management 

 ASA 3 en > (consult backup) 

 Niet nuchter 

 MI < 6 maanden voor procedure 



Wat komt er kijken bij sedatie ? 

 Titreren; afstemmen hoeveelheid sedatie/analgesie 

op individuele behoefte wisselt per pt/min/ingreep.  

 Doel; niet te diep, niet te licht 

 Kortwerkende middelen; smalle 

therapeutische breedte, toedienen, effect beoordelen, 
bijsturen 

 

 



Wat komt er kijken bij sedatie ? 

 Vitale functies (interpretatie monitoring) 

 Airwaymanagement vaardigheden 

 IV vaardigheden 

 Grondige kennis van 
anesthetica/analgetica 

 CPR-vaardigheden 



Wat komt er kijken bij sedatie ? 

 Direct handelen in; 

    - luchtwegobstructie 

    - hypoxaemie 

    - arrythmieën 

    - myocard ischaemie 



Laatste ontwikkelingen 

‘Sedatie en/of analgesie buiten 
de operatiekamers moet gedaan 
worden door gekwalificeerd en 

competent personeel’ 
‘Een nieuw raamwerk voor sedatie/analgesie buiten de 

operatiekamer ‘ (IGZ, ministerie van VWS, februari 2012) 



Een explosieve aanvraag voor 
sedatie door SPS 
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Opleiding SPS 
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Research: Adverse Event 
Reporting Tool (AERT) 

 AE in 26,6% van alle sedaties 

 Saturatiedaling en hypotensie meest 
frequent 

 > ASA = > AE 
(Quality and safety of sedations performed by SPS, July 
2013. Dsc. E. Eggink AMC) 



 
 
 
 
 

Conclusie 

 Sedatie door een  SPS betekent; 

     - betere ptn veiligheid 

     - makkelijker voor behandelend arts 

     - goede sedatie 

     - goede monitoring 

     - snelle recovery 

     - tevreden ptn 



14 okt. 2013: Oeps!! 

 ‘Anesthesiologen en MDL-artsen gaan 
samen voor veilige sedatie’ 
(www.anesthesiologie.nl) 

 Implementatie richtlijn IGZ moeilijk 

 Duur 

 ASA I-II verder door MDL-arts 

 ASA III-IV door SPS of anesthesioloog 

 

http://www.anesthesiologie.nl/


Een laatste quote… 

‘We kunnen rustig stellen dat, wat betreft 

sedatie, er het tijdperk was voor de SPS en nu 

zijn we in het tijdperk van de SPS.’ 

(Gastro-enterologen AMC) 

 



 



 



 


