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Samenvatting 

Procedurele sedatie en/of analgesie bij kinderen: hoe kan het beter?  

Een zoektocht - vanuit de praktijk, via de evidence - naar praktische oplossingen 

Zieke kinderen moeten regelmatig medische verrichtingen (‘procedures’) ondergaan die pijnlijk 
en/of stresserend zijn, of die vereisen dat het kind langdurig stil ligt.  

Ondanks het gebruik van lokale pijnstilling, afleidingstechnieken en troosten zullen de 
meeste (kleine) kinderen zich tegen dergelijke procedures verzetten. Hierdoor kunnen procedu-
res (gedeeltelijk) mislukken, tenzij gebruik wordt gemaakt van dwang of fixatie. Vooral jonge 
kinderen hebben daarom vaak een vorm van Procedurele Sedatie en/of Analgesie (PSA) nodig.  

PSA kan worden gedefinieerd als “het gebruik van sedativa, sederende analgetica of disso-
ciatieve middelen tijdens een diagnostische en/of therapeutische procedure met de bedoeling 
anxiolyse, pijnstilling, sedatie en/of immobiliteit te bewerkstelligen”. De vraag naar kwalitatief 
hoogstaande PSA bij kinderen wordt steeds groter. Daar bestaan verschillende redenen voor. 
Ten eerste wordt in de gezondheidszorg voor kinderen in toenemende mate gebruik gemaakt 
van belastende diagnostische en therapeutische interventies die zonder een vorm van PSA niet 
comfortabel en/of niet succesvol zijn. Ten tweede wordt er een steeds groter belang gehecht 
aan een pijn- en stressarme medische zorg voor kinderen. Dit geldt in het bijzonder voor kinde-
ren met een chronische aandoening die vaak herhaaldelijk pijnlijke en/of stresserende procedu-
res moeten ondergaan. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen deze procedures vaak aan-
duiden als de meest negatieve ervaring van hun ziekte. Hierdoor bestaat een grote kans op 
anticiperende angst voor vervolgprocedures en nog meer verzet. Patiënten die op kinderleeftijd 
regelmatig worden geconfronteerd met procedurele pijn en angst zullen later in hun leven vaker 
noodzakelijke gezondheidszorg mijden. Ten slotte worden in de afgelopen jaren steeds nadruk-
kelijker ethische en juridische vragen gesteld bij het gebruik van geforceerde dwang en fixatie 
tijdens niet-levensreddende procedures op de kinderleeftijd.  

Ook binnen de Nederlandse (kinder)geneeskunde wordt bij zieke kinderen al decennialang 
gebruik gemaakt van PSA. In 1998 verscheen zelfs een consensusrichtlijn over dit onderwerp. 
Ondanks het bestaan van deze richtlijn deden zich in het daarna volgende decennium verschil-
lende ernstige accidenten voor tijdens PSA bij kinderen. Ten minste twee daarvan hadden een 
dodelijke afloop. Deze accidenten, waarvan vermoed wordt dat ze slechts het topje van een 
ijsberg zijn, hebben kunnen plaatsvinden omdat onvoldoende aandacht werd besteed aan speci-
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fieke veiligheidsomstandigheden. In opdracht van de Inspectie van de Volksgezondheid, de 
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en de Nederlandse Vereniging voor Kindergenees-
kunde heeft een werkgroep met vertegenwoordigers van 21 beroepsverenigingen met onder-
steuning van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidzorg CBO, een nieuwe richtlijn opgesteld 
voor PSA. Deze richtlijn, die een vervolg is op de in 1998 uitgebrachte richtlijn, zal vermoedelijk 
in de loop van 2012 worden geautoriseerd. De dringende noodzaak tot een implementeerbare 
en praktische richtlijn vormde de belangrijkste aanleiding voor het onderzoek dat in dit proef-
schrift wordt gepresenteerd. Door middel van dit onderzoek willen we proberen een correcte 
kwaliteitsanalyse te maken van de actuele PSA praktijk binnen de Nederlandse (algemene) kin-
dergeneeskunde en deze te toetsen aan de beschikbare wetenschappelijke evidence. Op basis 
van die evidence formuleren we tevens aanbevelingen waarvan de implementatie in de dagelijk-
se praktijk zal leiden tot het optimaliseren van de kwaliteit van PSA, zowel voor wat betreft de 
veiligheid als de effectiviteit ervan. Het ultieme doel van dit onderzoek is het op de werkvloer 
beschikbaar worden van technieken en methodes waarmee de medische professional op een 
veilige manier medische verrichtingen bij kinderen succesvol en maximaal comfortabel kan 
maken. 

Hoofdstuk 1 

In hoofdstuk 1 plaatsen we in twee aparte delen het onderwerp van dit proefschrift in een histo-
rische context.  

Het eerste deel van dit hoofdstuk vat de persoonlijke ‘tocht’ samen die de auteur heeft af-
gelegd alvorens bij dit proefschrift aan te komen. Deze zoektocht was noodzakelijk om gaande-
weg de essentiële onderdelen van een hoogstaande PSA bij kinderen te leren begrijpen. Zeer 
belangrijk daarbij is de ‘ontdekking’ van de zogenaamde sedatieparadox. Hiermee wordt een 
actuele situatie omschreven waarin PSA bij kinderen in de meeste gevallen wordt verricht door 
professionals (vb kinderartsen) die daar niet specifiek zijn voor opgeleid, terwijl anesthesiologen, 
de specialisten die wél zijn opgeleid voor het onderdrukken van het bewustzijn tijdens verrich-
tingen, zich om allerlei redenen zelden bezighouden met PSA. Deze paradox verklaart in belang-
rijke mate de problemen die bestaan ten aanzien van effectiviteit en veiligheid van PSA bij kinde-
ren.  

In het tweede deel vatten we de definities, outcome parameters en internationale histori-
sche context van PSA samen. Door de beperkte beschikbaarheid van anesthesiologische onder-
steuning hebben niet-anesthesiologen, waaronder kinderartsen, hun eigen PSA protocollen 
ontwikkeld. In de internationale literatuur werd in het afgelopen decennium veel aandacht 
besteed aan de slechts matige kwaliteit van deze praktijk. Ten eerste zijn vele van deze protocol-
len gebaseerd op het gebruik van matig tot slecht titreerbare medicijnen waarvan het precieze 
effect slechts beperkt voorspelbaar is. Voorbeelden van deze medicijnen zijn chloralhydraat, 
benzodiazepines, antihistaminica, langwerkende opiaten (morfine, pethidine) en zogenaamde 
cocktails van verschillende types sederende medicijnen. Ten tweede zijn de professionals die 
PSA bij kinderen verrichten daar over het algemeen niet voor opgeleid. Ten slotte blijkt dat PSA 
op geen enkele manier beschouwd wordt als een formele medische handeling en bijgevolg vaak 
alle transparantie mist. Bovenstaande problemen hebben belangrijke gevolgen voor zowel de 
veiligheid als de effectiviteit van PSA. 
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Er is een probleem met betrekking tot de veiligheid van PSA 

Hoewel de middelen die doorgaans door niet-anesthesiologen voor PSA worden gebruik meestal 
beschouwd worden als milde sedativa en slechts “roesjes” zouden veroorzaken, kunnen ze in 
bepaalde, onvoorspelbare omstandigheden aanleiding geven tot ernstige ongewenste nevenef-
fecten die, indien slecht herkend en behandeld, potentieel fataal kunnen zijn voor het kind. De 
overgrote meerderheid van deze complicaties (> 95 %) betreft respiratoire complicaties die het 
gevolg zijn van het onderdrukken van de ademhaling en/of het verlies van luchtwegcontrole. 
Deze ernstige neveneffecten, ontstaan meestal door de combinatie van enerzijds een onver-
wacht dieper en/of langer sedatie effect en anderzijds onvoldoende voorzorgen om ze tijdig te 
ontdekken en adequaat te behandelen. Uit onderzoek blijkt dat onveiligheid van PSA vooral te 
maken heeft met gebrekkige randvoorwaarden ten aanzien van patiëntenvoorbereiding, moni-
toring, professionele competenties en veiligheidsvoorzorgen, dan met de farmacologische ken-
merken van het medicijn dat voor PSA wordt gebruikt.  

Het rapporteren in de literatuur van ernstige en fatale incidenten heeft internationaal ge-
leid tot het opstellen van richtlijnen voor PSA bij kinderen. Er bestaat tegenwoordig grote inter-
nationale eensgezindheid over de veiligheidscriteria waaraan een PSA bij kinderen moet vol-
doen: (1) een PSA moet worden voorafgegaan door een systematische risicoanalyse en een 
formele informed consent. (2) Patiënten moeten in principe nuchter zijn en (3) hun vitale para-
meters moeten adequaat worden bewaakt vanaf de toediening van het sedativum totdat ze 
volledig wakker zijn; (4) Professionals die PSA verrichten moeten daarvoor aantoonbaar compe-
tent zijn en (5) in geval van een onverwachte calamiteit moeten alle noodvoorzieningen onmid-
dellijk adequaat inzetbaar zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat het toepassen van deze richtlij-
nen leidt tot een zeer hoge veiligheid van PSA.  

Er is een probleem met betrekking tot de effectiviteit en beschikbaarheid van PSA 

Dagelijks mislukken dure en belastende onderzoeken bij kinderen omdat de toegepaste PSA 
onvoldoende effectief is. Belangrijkste redenen voor deze ineffectiviteit zijn de beperkte voor-
spelbare effectiviteit van de gebruikte medicijnen, de afwezigheid van een goed gecoördineerd 
zorgtraject voor deze PSA’s en de beperkte competenties van niet-anesthesiologen om een 
voorspelbare sedatiediepte te realiseren. Medicijnen met een beduidend betere voorspelbaar-
heid (bijvoorbeeld Ketamine en Propofol) zijn meestal van oorsprong anesthetica en worden 
daarom beschouwd als ‘alleen veilig in handen van een anesthesioloog’. Toch blijven deze 
suboptimale vormen van PSA bestaan omdat er meestal geen goed alternatief is als gevolg van 
een onvoldoende beschikbaarheid van professionals (met name: anesthesiologen) die de com-
petenties hebben om een effectief en titreerbaar sedatieniveau te garanderen.  

In het laatste decennium werd in de medische literatuur veel aandacht besteed aan oplos-
singen voor bovenstaande problemen. Er bestaat een duidelijke trend om PSA toe te vertrouwen 
aan specifiek opgeleide professionals. Er bestaat overtuigend wetenschappelijk bewijs dat ook 
niet-anesthesiologen die getraind zijn in PSA bij kinderen een optimale veiligheid en effectiviteit 
kunnen garanderen. Dit geldt ook voor PSA waarbij gebruik wordt gemaakt van de intraveneuze 
anesthetica propofol en ketamine. 
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Hoofdstuk 2 

In hoofdstuk 2 onderzoeken we de kwaliteit van PSA bij kinderen in de Nederlandse algemene 
kindergeneeskunde.  

In een eerste subhoofdstuk wordt de veiligheid van de gemiddelde PSA praktijk onderzocht. 
Daarvoor gebruikten we een indirecte techniek waarbij algemeen kinderartsen ondervraagd 
werden naar de mate waarin ze de bestaande veiligheidsrichtlijnen voor PSA toepassen. Omdat 
het bestaan van perfect gedrag (i.e. alle handelingen zijn volledig in lijn met de bestaande veilig-
heidsaanbevelingen) onwaarschijnlijk is en bijgevolg kan verwacht worden dat onperfect gedrag 
meer de regel dan de uitzondering zal zijn, kozen we er voor om door middel van een individueel 
rapportpunt (RP; 0-10) de mate van ‘afwijking’ van perfect handelen te meten. Een RP ≥ 9 be-
schouwden we als voldoende om de veiligheid van PSA optimaal te garanderen, daar waar we 
een RP < 6 beschouwden als onaanvaardbaar laag. We vonden dat voor de meeste veiligheids-
aanbevelingen slechts een kleine minderheid van de kinderartsen een voldoende score haalden, 
daar waar een substantieel groot aantal van hen een RP van < 6 scoorden voor essentiële veilig-
heidsvoorwaarden. Met dit onderzoek konden we aantonen dat potentieel onveilige PSA om-
standigheden wijd verspreid zijn binnen de Nederlandse algemene kindergeneeskunde.  

In een tweede en derde subhoofdstuk wordt de effectiviteit van de gemiddelde PSA praktijk 
onderzocht. Hiervoor inventariseerden we eerst de PSA methodes die courant door Nederlandse 
algemene kinderartsen worden toegepast bij patiënten die een MRI onderzoek moeten onder-
gaan en bij patiënten die een gastro-intestinale endoscopie moeten ondergaan. Deze onderzoe-
ken werden geselecteerd omdat ze voor algemene kinderartsen de twee belangrijkste aanleidin-
gen zijn voor het voorschrijven van PSA. Daarnaast zochten we voor elk van deze procedures 
naar een antwoord op de vraag ‘welke PSA techniek is op de kinderleeftijd het meest geschikt 
om deze procedure veilig en effectief te laten slagen’. Om het antwoord te vinden maakten we 
een systematic review (SR) van de recente wetenschappelijke literatuur. De resultaten van deze 
SR werden vervolgens vergeleken met de bevindingen uit de analyse van de dagelijkse praktijk. 
In het algemeen konden we concluderen dat in de algemene kindergeneeskunde nog heel fre-
quent gebruik wordt gemaakt van PSA technieken die aantoonbaar ineffectief of slechts matig 
effectief zijn. Hierdoor staat vast dat onderzoeken geheel of gedeeltelijk mislukken en/of niet 
comfortabel voor de patiënt verlopen. Het niet aanwenden van aantoonbaar effectieve metho-
des (waaronder het gebruik van titreerbare anesthetica zoals propofol) wordt vooral verklaard 
door het ontbreken van inzetbaarheid van competente professionals. 

In een laatste subhoofdstuk gaan we op zoek naar de onderliggende gevoelens (verwach-
tingen, percepties, evaluaties, angsten/onzekerheden) die bij algemeen kinderartsen bestaan 
ten aanzien van het verrichten van PSA bij hun patiënten. We onderzochten daarbij in de eerste 
plaats de mate van (on)tevredenheid (i.e. (dis)satisfaction) met de eigen PSA praktijk. Vervolgens 
onderzochten we of deze tevredenheid voorspelbaar was vanuit bepaalde onderliggende over-
tuigingen en/of individuele achtergrondkarakteristieken. Dit onderzoek werd verricht omdat we 
menen dat het kennen van de variatie en het begrijpen van de mate van (on)tevredenheid inter-
essante en relevante informatie kan genereren die van belang is voor het succesvol imple-
menteren van projecten die bedoeld zijn om de kwaliteit van de PSA-praktijk te verbeteren. We 
vonden dat de mate van (on)tevredenheid met de eigen PSA-praktijk sterk varieerde tussen 
professionals onderling. Dat betekent dat een eventueel implementatieplan in een zeer hetero-
gene groep van professionals ‘landt’: sommigen zijn zeer ontevreden met de eigen PSA praktijk, 
terwijl anderen juist heel tevreden zijn. Het is waarschijnlijk dat algemene initiatieven voor het 
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verbeteren van PSA bij deze twee extremen ook verschillende uitkomsten zullen hebben. Verder 
vonden we dat de mate van (on)tevredenheid voorspeld kan worden door een aantal onderlig-
gende overtuigingen, meer bepaald door ‘de overtuiging dat PSA een relevant probleem is’, ‘het 
gevoel dat PSA tot extra werkbelasting leidt’, ‘zorgen over de (on)veiligheid van de eigen PSA 
praktijk’, bij professionals met minder zelfvertrouwen ‘het onvoldoende beroep kunnen doen op 
anesthesiologische ondersteuning’ en bij gebruikers van een PSA protocol ‘de overtuiging dat 
men niet over voldoende materialen of infrastructuur beschikt’. Deze gevoelend verklaren 78.2% 
van de totale variatie in (on)tevredenheid. We concludeerden dat een project ter verbetering 
van de kwaliteit van PSA door algemeen kinderartsen met deze voorspellers van (on)tevreden-
heid dient rekening te houden.  

Hoofdstuk 3 

In hoofdstuk 1 beschreven we de ‘sedatieparadox’ en de onvoldoende inzetbaarheid van anes-
thesiologen om alle verzoeken tot PSA te kunnen uitvoeren. De inzet van niet-anesthesiologen 
voor PSA bij kinderen is daarom onvermijdbaar. Recent onderzoek toont aan dat adequaat opge-
leide professionals in staat zijn om effectieve en veilige PSA bij kinderen te bieden, inclusief het 
gebruik van krachtige sedativa/anesthetica zoals propofol, ketamine en kortwerkende opiaten.  

In hoofdstuk 3 onderzochten we door middel van een systematic review van de recente lite-
ratuur welke ‘skills’ en ‘competenties’ een PSA-professional dient te bezitten om een hoogkwali-
tatieve PSA service te kunnen bieden. Bij gebrek aan prospectief vergelijkend onderzoek tussen 
verschillende competentieniveaus, pasten we een indirecte methode toe waarbij we de resulta-
ten afleidden uit rapporten over veiligheid en effectiviteit van verschillende soorten PSA voor 
uiteenlopende procedures bij kinderen. 

Hoewel de veiligheidsprofielen van de verschillende PSA medicijnen zeker verschillend zijn, 
worden de noodzakelijke skills en competenties die nodig zijn om tijdig bijwerkingen te diagnos-
ticeren én adequaat te behandelen in het algemeen bepaald door de waarschijnlijkheid dat zich 
ernstige incidenten kunnen voordoen en door de mate van voorspelbaarheid van duur en diepte 
van sedatie in het bijzonder. Het ligt daarom voor de hand om aparte competenties te de-
finiëren voor enerzijds matige tot diepe sedatie en anderzijds lichte sedatie.  

De mate van effectiviteit wordt hoofdzakelijk bepaald door de volgende competenties: het 
kunnen gebruiken van kortwerkende, titreerbare medicijnen (vb kortwerkende anesthetica 
en/of opiaten voor invasieve procedures; lachgas mengsels voor milde procedures), het kunnen 
toepassen van topicale anesthesietechnieken en het kunnen toepassen van non-farma-
cologische technieken. 

In hoofdstuk 3 hebben we tevens de conclusies uit de literatuur vertaald tot aanbevelingen. 
Deze kunnen de basis vormen van de inhoud van opleiding in PSA en van de eindtermen 
waaraan een PSA-professional moet voldoen. Zie ook de tabellen 4, 5a en 5b in hoofdstuk 3. 

Hoofdstuk 4 

Tijdens een pijnlijke en/of medische verrichting zullen kinderen zich niet zelden verzetten. Als 
hierdoor de verrichting dreigt te mislukken, kan overwogen worden om het kind fysisch te dwin-
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gen de procedure te ondergaan. Hoewel deze toepassing van dwang tot de dagelijkse kinderge-
neeskundige zorg hoort, stuit ze tegen belangrijke bezwaren. 

In dit hoofdstuk beschrijven we deze bezwaren en vatten we de bestaande literatuur en 
richtlijnen over dit onderwerp samen. Tevens wordt dwangtoepassing getoetst aan gezond-
heidsethische en -juridische overwegingen. Het wel of niet toepassen van fysische dwang dient 
te worden benaderd vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg. Iedereen, ook een kind, heeft 
recht op goede zorg. Tenzij er een noodzaak tot levensreddend handelen bestaat, moet de 
hulpverlener bij verzet van een kind eerst alle mogelijke alternatieven overwegen en vervolgens 
kiezen voor de zorg die in het gegeven geval de beste is. Dwangtoepassing kan alleen indien 
vaststaat dat ze de best mogelijke vorm van zorg is.  

Hoofdstuk 5 

In hoofdstuk 5 vatten we de nieuwe evidence-based richtlijn samen die we tussen 2006 en 2009 
samen met vertegenwoordigers van 21 wetenschappelijke organisaties en begeleid door exper-
ten van het CBO kwaliteitsinstituut voor de geneeskunde hebben opgesteld. Het initiatief voor 
deze nieuwe richtlijn, die de oude richtlijn van 1998 moet vervangen, werd genomen door de 
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Nederlandse Vereniging voor 
Anesthesiologie (NVA), nadat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) had aangedrongen op 
een nieuwe en implementeerbare richtlijn. De richtlijntekst is inhoudelijk goedgekeurd door de 
leden en bestuur van alle participerende verenigingen en heeft dus een groot draagvlak onder 
de betrokken professionals. Naar verwachting zal deze richtlijn begin 2012 worden geautori-
seerd door de initiatiefnemende verenigingen. 

De richtlijn is tot stand gekomen volgens de methode van Evidence Based Richtlijn Ontwik-
keling (EBRO) wat wil zeggen dat de bestaande wetenschappelijke evidence is gebruikt om con-
clusies te trekken, die samen met overige overwegingen uit de praktijk de basis vormden voor 
aanbevelingen voor de praktijk. Het geheel der aanbevelingen beschrijft de voorwaarden voor 
maximaal veilige en maximaal effectieve PSA bij kinderen. Deze aanbevelingen kunnen worden 
onderverdeeld in een aantal algemene basisprincipes en in specifieke praktische aanbevelingen 
ten aanzien van de noodzakelijke randvoorwaarden. Vervolgens worden in een apart deel proce-
dure specifieke aanbevelingen geformuleerd.  

ALGEMENE BASISPRINCIPES VAN DE NIEUWE RICHTLIJN  

PSA moet worden beschouwd als een onafhankelijke medische handeling 

Dit impliceert dat alleen aantoonbaar competente professionals op een effectieve en veilige 
manier een PSA kunnen verrichten. Er zal daarom werk moeten worden gemaakt van een speci-
fiek opleidingstraject en een systeem van (re)certificatie. 
 

PSA is optimaal veilig en effectief indien voldaan wordt aan de noodzakelijke randvoor-
waarden en competenties, zoals beschreven in de richtlijn. Het is daarbij niet van belang of de 
PSA wordt verricht door een anesthesioloog of door een in PSA-competent niet-
anesthesioloog. 
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De belangrijkste randvoorwaarden worden verder beschreven onder de vorm van een aantal 
praktische aanbevelingen. Wat de noodzakelijke professionele competenties betreft, bestaat er 
goed wetenschappelijk bewijs dat ook niet-anesthesiologen die getraind zijn in PSA bij kinderen 
een optimale veiligheid en effectiviteit kunnen garanderen. Dit geldt ook voor PSA waarbij ge-
bruik wordt gemaakt van de intraveneuze anesthetica propofol en ketamine. Op basis van de 
literatuur kunnen de noodzakelijke competenties worden geïdentificeerd (zie Hoofdstuk 3) 

Sedatie en Analgesie zijn verschillende begrippen 

Het is principieel onjuist om pijn te bestrijden met uitsluitend een anxiolyticum of sedativum. Bij 
pijnlijke procedures moet daarom altijd gebruik worden gemaakt van een lokaal en/of syste-
misch werkend pijnstillend middel. Het is ontoelaatbaar om voor pijnlijke procedures uitsluitend 
sedatie te gebruiken, zelfs al hoopt men op een amnesie effect van het middel. 

Er moet steeds worden gekozen voor de meest effectieve PSA techniek 

De aard van de uit te voeren procedure, de individuele sedatiebehoefte van de patiënt en de 
gezondheidstoestand van de patiënt bepalen welk sedatieniveau en welke PSA techniek de 
meest geëigende is om de ingreep zo succesvol mogelijk te maken op een voor de individuele 
patiënt zo comfortabel mogelijke manier. Optimaal succesvol betekent dat de PSA techniek 
streeft naar een 100% voorspelbaar procedureel succes en timing, een hoge voorspelbaarheid 
van sedatieniveau en –duur en minimale inductie- en recoverytijden. Optimaal comfortabel 
betekent minimale tot afwezige pijn en angst voor de patiënt en het ontbreken van een nood-
zaak tot geforceerde dwang of fixatie (restraint).  

De nieuwe richtlijn stelt dat bij niet-levensreddende handelingen in principe geen gebruik 
mag worden gemaakt van geforceerde dwang en fixatie, tenzij vaststaat dat dit de beste manier 
is om de hoogste kwaliteit van zorg te waarborgen. Van zodra (een combinatie van) afleidings-
technieken, lokale/topicale anesthesie en lichte sedatie niet volstaan moet gekozen worden 
voor een effectievere vorm van PSA. Bij (zeer) pijnlijke en/of (zeer) stresserende procedures en 
bij procedures die langdurige immobiliteit of coöperatie vereisen zal dan meestal diepe sedatie 
noodzakelijk zijn. 

PSA is slechts een onderdeel van een totaal beleid voor procedureel comfort en succes 

Voor procedureel comfort en succes is meestal meer nodig dan alleen maar het kunnen toepas-
sen van een effectieve PSA techniek. De belangrijkste elementen van een totaal beleid voor 
procedureel succes en comfort worden samengevat in tabel 1 van hoofdstuk 5. Er bestaat 
steeds meer bewijs voor de toepassing van non-farmacologische technieken. Voorbereiding 
door middel van simulatie blijkt bijvoorbeeld een effectieve techniek bij MRI scanning van kinde-
ren. Voor pijnlijke en/of stresserende procedures bij oudere kinderen (> 4 jaar) verdient het 
aanbeveling om systematisch gebruik te maken van afleidingstechnieken of hypnose.  

Het sedatiecontinuüm: een glijdende schaal 

In de recente literatuur worden verschillende sedatieniveaus onderscheiden. (Zie Tabel 2 in 
Hoofdstuk 5) De definities mogen niet de indruk wekken dat de sedatieniveaus trapsgewijs 
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onderscheidbaar zijn, of individueel voorspelbaar zijn. In de meeste gevallen is veeleer sprake 
van een glijdend sedatie continuüm waarbij de patiënt onverwacht een onbedoeld dieper seda-
tieniveau kan bereiken.  
 

De noodzakelijke randvoorwaarden en competenties worden bepaald door het bedoeld 
sedatieniveau, de toegepaste sedatie techniek, de aard van de uit te voeren procedure en de 
individuele patiëntenkenmerken en gezondheidstoestand. 

 
Voor wat betreft PSA bij kinderen blijkt uit de literatuur dat matige en diepe sedatie wat betreft 
voorspelbaarheid en controleerbaarheid niet goed van elkaar te onderscheiden zijn. Kinderen 
kunnen daardoor onverwacht in een veel dieper dan bedoeld sedatieniveau terechtkomen. Deze 
conditie blijkt duidelijke geassocieerd te zijn met een verhoogde kans op complicaties. Boven-
dien bestaat bij kinderen een grote kans dat een bedoelde matige sedatie onvoldoende is en de 
PSA daarom moet worden ‘opgeschaald’ naar diepe sedatie. Daarom geldt dat voor matige en 
diepe sedatie bij kinderen dezelfde randvoorwaarden en competenties noodzakelijk zijn. Voor 
een PSA met chloralhydraat tijdens een MRI scan of met midazolam plus pethidine tijdens een 
gastroscopie gelden dus in wezen dezelfde strenge voorwaarden als tijdens een PSA waarbij 
propofol wordt gebruikt!  

Sommige patiënt- of procedure gebonden omstandigheden verhogen de kans op onveilige 
en/of ineffectieve PSA. In dergelijke situaties wordt best eerst overlegd met een anesthesioloog.  

RANDVOORWAARDEN: PRAKTISCHE AANBEVELINGEN 

Informed Consent 

PSA moet beschouwd worden als een aparte medische handeling en niet als een onderdeel van 
de procedure waarvoor ze wordt verricht. Volgens de regelgeving ten aanzien van de Genees-
kundige Behandel Overeenkomst (afdeling 7.7.5 van het Burgerlijk wetboek) dient de patiënt te 
worden voorgelicht over alle procedures die hij of zij ondergaan. Daarnaast heeft de patiënt of 
diens vertegenwoordiger het recht om te weten wat de winstverwachting is, welke de kans op 
complicaties is en of er alternatieven voorhanden zijn. Dat geldt evenzeer voor de PSA. De pati-
ent/wettelijk vertegenwoordiger dient dus mondeling geïnformeerd te worden over doel, aard 
en gevolgen van PSA evenals over risico’s en alternatieven voor de voorgestelde pijnstil-
ling/sedatie/anesthesie/restraint) De professional die verantwoordelijk is voor de PSA verschaft 
de noodzakelijke informatie aan kind/wettelijk vertegenwoordiger en verwerft ook de toestem-
ming van kind/wettelijk vertegenwoordiger. Het is tevens aan te bevelen om in het patiënten-
dossier vast te leggen voor welke vorm van PSA toestemming is gegeven, door wie (kind en/of 
wettelijk vertegenwoordiger) toestemming is verleend, aan wie toestemming is verleend, en 
wanneer dat heeft plaatsgevonden.  

Patiënten selectie en risico inschatting 

Patiënten met vooraf bestaande aandoeningen van de ademhaling, circulatie of bewustzijn 
hebben een hoger risico om onder sedatie potentieel gevaarlijke complicaties te ontwikkelen. 
Een zorgvuldige risico inschatting is daarom essentieel. De meeste richtlijnen adviseren om 
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hiervoor gebruik te maken van de zogenaamde physical status classification van de American 
Society of Anesthesiologists (ASA) (Zie Tabel 3 in Hoofdstuk 5). Over het algemeen wordt aan-
vaard dat patiënten met een ASA classificatie van I of II in aanmerking komen voor PSA door een 
niet-anesthesioloog. De ASA systematiek houdt echter weinig rekening met andere factoren die 
bij een PSA de kans op complicatie en/of ineffectiviteit verhogen. Voor voorbeelden zie Tabellen 
4 en 5 in Hoofdstuk 5). Indien een van deze risicofactoren aanwezig is, verdient het de voorkeur 
om eerst een anesthesioloog te consulteren én de procedure alleen onder PSA te laten doorgaan 
indien deze verricht kan worden door een (kinder)anesthesioloog of door een specifiek voor PSA 
getraind professional én nadat indicaties en risico’s zorgvuldig werden afgewogen. 

Nuchter zijn 

De meeste richtlijnen voor PSA hanteren dezelfde aanbevelingen ten aanzien van nuchterheid 
als diegene die gelden bij preoperatieve patiënten. Er is in de literatuur echter geen bewijs te 
vinden dat het nuchter houden van een patiënt het risico van aspiratie rondom een PSA daad-
werkelijk kleiner maakt of dat het niet-nuchter zijn de kans op aspiratie doet toenemen. Daar-
enboven blijken nuchtere kinderen vaak moeilijker te sederen. Voor lichte sedatie geldt daarom 
dat kinderen niet nuchter hoeven te zijn. Tijdens matige tot diepe sedatie kan de maaglediging 
vertraagd zijn of de kans op reflux verhoogd zijn of aspiratie worden uitgelokt door balloneren 
bij hypoventilatie. Een kind dient daarom bij voorkeur nuchter te zijn voor procedures waarbij 
matige tot diepe sedatie wordt toegepast. Nochtans is de acute, niet-nuchtere conditie van een 
kind op zich geen absolute contra-indicatie voor een PSA. Dit is belangrijk indien uitstel van de 
procedure geassocieerd is met gezondheidsrisico’s en/of belangrijk discomfort. Wel zal altijd een 
nauwkeurige afweging van de risico’s op aspiratie moeten plaatsvinden waarbij de keuze van het 
sedativum, aanpassing van de diepte van sedatie en eventuele bescherming van de luchtweg 
onderdeel dienen te zijn van deze afweging.  

Jonge kinderen worden voor radiologische onderzoeken wel een keer ‘gesedeerd’ met de 
combinatie van preprocedurele voeding en inbakeren. Hoewel deze methode vaak succesvol 
wordt toegepast bij neonaten en jonge zuigelingen, bestaat er geen gepubliceerd onderzoek 
naar de effectiviteit en veiligheid. Het is wel sterk af te raden om deze methode te combineren 
met het toedienen van sedativa.  

Monitoring 

Het is goed bekend dat de PSA medicijnen kunnen interfereren met de vitale reflexen en func-
ties. Hierdoor kunnen zich onverwacht potentieel ernstige incidenten kunnen voordoen. Meest-
al gaat het om acuut respiratoir falen en/of hypoxie als gevolg van een ademdepressie en/of 
luchtwegobstructie. Hypotensie, bradycardie en hartstilstand zijn zeer zeldzaam en eigenlijk 
altijd het gevolg van een niet tijdig herkend respiratoir probleem. Adequate monitoring is dan 
ook essentieel om dramatische complicaties te voorkomen. Met monitoring wordt best gestart 
vóór de toediening van de sedativa zodat men geïnformeerd is over de uitgangsconditie van de 
patiënt. Vervolgens moet ze ononderbroken doorgaan tot aan het einde van de recovery. Dit 
betekent dus dat monitoring niet beperkt mag zijn tot de eigenlijke procedure maar moet door-
gaan tot de patiënt volledig wakker is.  

Voor wat betreft noodzakelijke monitoring moet een onderscheid worden gemaakt tussen 
enerzijds lichte sedatie en anderzijds matige tot diepe sedatie. Algemeen wordt aanvaard dat 
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tijdens lichte sedatie pulse oximetrie en continue verbale interactie met de patiënt volstaan als 
bewaking. Bij matige en diepe sedatie moeten ook de ademhaling, de luchtweg, het hartritme, 
de hemodynamiek en het bewustzijn worden bewaakt. Deze aanbevelingen zijn meer gebaseerd 
op “gezond verstand” dan op prospectief vergelijkend onderzoek tussen verschillende niveaus 
van monitoring. Vooral de zinvolheid van bloeddrukmeting bij ASA I en II patiënten kan in vraag 
worden gesteld. Het is bekend dat het opblazen van een bloeddruk cuff tijdens een matige seda-
tie de patiënt kan doen ontwaken. Wanneer voor PSA gebruik wordt gemaakt van medicijnen 
waarvan bekend is dat ze de bloeddruk rechtsreeks beïnvloeden, dan lijkt het redelijk om de 
bloeddruk regelmatig te meten. Nochtans is het onwaarschijnlijk dat PSA geïnduceerde hyper-
tensie (vb bij ketamine) of hypotensie (vb propofol) een relevant probleem betekenen voor ASA 
I of II patiënten. 

In de nieuwe richtlijn wordt nadrukkelijk gepleit voor het introduceren van capnografie als 
standaard bewaking van ademhaling en luchtweg tijdens matige en diepe sedatie. Capnografie 
berust op de non-invasieve meting van de partiële druk van CO2 in de uitgeademde lucht. Deze 
CO2 monitor toont zowel een end-tidal pCO2 getal (capnometrie) dat goed overeenstemt met 
de pCO2 in bloed, als een grafische weergave van de uitademing (Capnografie). Hierdoor ont-
staat continue breath-to-breath informatie over de ademhaling en de mate waarin de luchtweg 
open is. Capnografie behoort tot de standaard monitoring van geïntubeerde patiënten onder 
anesthesie. Dankzij nieuwe technologie (oa microstream®) en aangepast meetdevices (speciaal 
ontworpen neusbrilletjes) kan nu ook capnografie betrouwbaar worden verricht bij niet-
geïntubeerde kinderen. Er bestaan ook neusbrilletjes waarmee tegelijk capnografie kan worden 
verricht én zuurstof kan worden toegediend. (Figuur 1 in deel 1.2 van hoofdstuk 1) Onderzoek 
heeft aangetoond dat capnografie tijdens PSA het dreigend falen van de ventilatie en/of lucht-
weg significant sneller detecteert dan klinische observatie of pulse oximetrie. Het gebruik van 
deze techniek is in het bijzonder geïndiceerd bij elke vorm van diepe sedatie en tijdens PSA voor 
procedures waarbij de patiënt beperkt of niet direct geobserveerd kan worden (MRI scan, duis-
tere ruimte, afgedekt gelaat).  

Het is goed bekend dat de mate van sedatie correleert met de kans op complicaties. Het 
bewaken van de mate van bewustzijnsdaling biedt bijgevolg theoretische voordelen ten aanzien 
van de PSA gerelateerde veiligheid. Voor diepe sedatie wordt algemeen aangeraden om het 
bewustzijn regelmatig te ‘meten’ zolang er een sederend effect kan bestaan van de toegediende 
medicatie. De beste manier om het bewustzijn te objectiveren is het gebruik van een gevali-
deerde observatie instrument zoals de University of Michigan Sedation Scale (UMSS). Er bestaat 
vooralsnog geen evidence voor het gebruik van technische neuro-monitiring (vb BIS monitoring) 
als bewaking van het bewustzijn bij PSA. 

Recovery en ontslag 

Onmiddellijk na de procedure zijn de toegediende sedativa meestal nog niet uitgewerkt terwijl 
de pijn- of stressprikkels wel wegvallen. Het is daarom zeer belangrijk dat de hierboven beschre-
ven bewaking doorgaat tot de patiënt volledig wakker is. Tevens verdient het de voorkeur om 
strikte afspraken te maken over wat beschouwd wordt als “volledig wakker”. Langwerkende 
sedativa (vb chloralhydraat) kunnen tot 24 uur na toediening belangrijke neveneffecten effecten 
hebben (gedragsveranderingen, braken, evenwichtsstoornissen). Ouders en/of patiënt moeten 
bij ontslag goed geïnformeerd en geïnstrueerd worden over laattijdige effecten.  



 245 

Noodvoorzieningen 

Zeer ernstige complicaties bij PSA komen zelden voor. Nochtans kunnen ademdepressie en 
luchtwegobstructie onverwacht optreden waarna zeer snel een levensbedreigende situatie kan 
ontstaan. Tijdens een PSA en de recoveryperiode die erop volgt moet een professional aanwezig 
zijn die noodsituaties tijdig kan ontdekken en onmiddellijk adequaat kan behandelen.  

PROCEDURE SPECIFIEKE AANBEVELINGEN 
 
Deze worden samengevat in tabel 1.  

Tabel 1: Procedures waarvoor PSA noodzakelijk kan zijn  

Type Procedure Voorbeelden Type patiënt 
Sedatie-
niveau* 

Sedatie-
techniek** 

Additionele 
technieken 

Niet-pijnlijke 
procedures 
waarbij lang-
durig stilliggen 
noodzakelijk is.  

Beeldvorming 
Radiotherapie 

Jonge leeftijd  
(< 6 jaar)  
Retardatie 
Angstige per-
soonlijkheid 

Diepe 
sedatie 

Titreerbare, 
intraveneuze 
sedatie met 
kortwerkende 
medicijnen 

Voorbereiding 
Afleiding 

Invasieve en/of 
langdurige 
procedures die 
zeer pijnlijk 
en/of zeer 
stresserend 
kunnen zijn 

Beenmergpunctie 
Bot-, lever-, nierbiopsie 
Reductie fractuur/luxatie 
Wondzorg (groot) 
Endoscopisch onderzoek 
Thoraxdrainage 
Centraal veneuze lijn 

Alle leeftijden Diepe 
sedatie 

Titreerbare, 
intraveneuze 
analgesie en 
sedatie met 
kortwerkende 
medicijnen 

Voorbereiding 
Afleiding 
Lokale/Topicale 
anesthesie 

Beperkt inva-
sieve procedu-
res die pijnlijk 
en/of stresse-
rend kunnen 
zijn 

Lumbaal punctie 
Perifeer Infuus  
Bloedafname 
Blaascatheterisatie 
Maagsonde 
Aanprikken Port-a-Cath® 
Blaaspunctie 
Huidbiopsie 
Thoraxpunctie 
Hechten snijwond 
Wondzorg (klein) 

Jonge leeftijd 
(< 6 jaar)  
Retardatie 
Angstige per-
soonlijkheid 

Lichte 
sedatie  

Lachgas/O2 
Midazolam 

Voorbereiding 
Afleiding 
Hypnose 
Lokale/Topicale 
anesthesie 

* Bedoeld wordt het sedatieniveau dat in de meerderheid der gevallen wenselijk is. In individuele gevallen kunnen 
andere sedatiebehoeften bestaan; Daarbij is het wel noodzakelijk dat (1) er een volledige informed consent is van 
de patiënt (en/of ouders/verzorgers) en de patiënt (en/of ouders/verzorgers) de voorkeur geeft/geven aan deze 
manier van werken en (2) er tijdens de procedure geen gebruik dient te worden gemaakt van geforceerde dwang en 
fixatie (restraint). 

**is de sedatietechniek waarvan de hoogste effectiviteit kan worden verwacht. Indien andere vormen van PSA 
worden gekozen, dan zal de effectiviteit op een of meerdere domeinen van de procedure meestal suboptimaal zijn. 
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Hoofdstuk 6 

In dit laatste hoofdstuk vatten we de belangrijkste conclusies samen van dit proefschrift en 
kijken we eveneens naar de toekomst.  

Het onderzoek dat we hebben verricht maakt in de eerste plaats duidelijk dat PSA in de Ne-
derlandse algemene kindergeneeskunde een aantal belangrijke problemen kent: de veiligheid is 
ondermaats, er wordt nog vaak gebruik gemaakt van matig-effectieve technieken (waardoor 
medische verrichtingen onnodig falen en/of oncomfortabel zijn) en er kan onvoldoende beroep 
gedaan worden op anesthesiologische ondersteuning of op specifieke PSA expertise. Hoewel we 
ons in ons onderzoek gefocust hebben op de algemene kindergeneeskunde is het zeer aanneme-
lijk dat gelijkaardige problemen bestaan in andere kindergeneeskundige settings (vb kinderge-
neeskundige subspecialismen, kinderchirurgie, spoedeisende hulp, beeldvorming, dagkliniek,…). 
Er bestaan verschillende dwingende en dringende redenen om PSA bij kinderen in de Neder-
landse gezondheidszorg te verbeteren. De onvoldoende veiligheid en de matige effectiviteit van 
courant toegepaste PSA methodes vormen de meest voor hand liggende. Daarnaast bestaan ook 
ethische en juridische argumenten om procedureel comfort bij kinderen te verbeteren. Het 
bestaan van effectieve technieken die procedurele angst en pijn kunnen voorkomen of onder-
drukken, maakt dat het toepassen van geforceerde immobilisatie en dwang (restraint) in princi-
pe in de meeste gevallen niet nodig hoeft te zijn. 

In dit proefschrift gaan we ook actief op zoek naar oplossingen. Een brede en solide basis 
voor toekomstige oplossingen wordt gevormd door de nieuwe evidence based richtlijn (zie 
hoofdstuk 5). Op basis van onderzoek in andere westerse landen kunnen we aannemen dat het 
implementeren van deze richtlijn zal leiden tot maximaal veilige en maximaal effectieve PSA 
voor kinderen. Het realiseren van maximale veiligheid zal vooral afhangen van het verbeteren 
van de randvoorwaarden (patiëntenselectie, voorbereiding, monitoring, bewaakte recovery en 
noodvoorzieningen) en het toevertrouwen van PSA aan uitsluitend competente professionals. 
Voor het optimaliseren van de effectiviteit is het van belang dat beroep kan worden gedaan op 
krachtige, kortwerkende en titreerbare medicijnen (vb propofol, snelwerkende opiaten) bij 
invasieve procedures en van adequate technieken voor lichte sedatie (lachgasmengsels, trans-
mucosale midazolam). De weerstanden die momenteel bestaan tegen het gebruik van propofol 
door niet-anesthesiologen en tegen het toepassen van lachgasmengsels buiten de operatieka-
mer kunnen op basis van de beschikbare evidence eenvoudig worden ontkracht. Tenslotte zijn 
preventie, non-farmacologische technieken, lokale/topicale anesthesie en de beschikbaarheid 
van rescue-anesthesie belangrijke onderdelen van een totaal beleid gericht op procedureel 
succes en comfort. 

Op het einde van hoofdstuk 6 gaan we in op de grootste uitdaging die nu voor ons ligt: de 
implementatie van de wetenschappelijke evidence in de dagelijkse praktijk. Een combinatie van 
strategieën is daarbij van belang, waaronder het instellen van een landelijke begeleidingscom-
missie, een lokale ziekenhuis-sedatiecommissie en het organiseren van opleiding. Dit laatste 
moet leiden tot het beschikbaar worden van PSA-praktijkspecialisten die de competenties heb-
ben om PSA te verrichten in lijn met de aanbevelingen van de richtlijn. Tenslotte dient een fi-
nancieel en logistiek kader te worden uitgewerkt waarbinnen optimaal veilige en effectieve PSA 
mogelijk wordt .  




