
 

 

 
Doelgroep 

 

Deze les is bedoeld voor artsen en/of verpleegkundigen. Het heeft de 

voorkeur de les multidisciplinair te volgen. De groep heeft een maximale 

grootte van 15 mensen. De les vindt via open inschrijving plaats bij 

voldoende aanmeldingen en kan in company georganiseerd worden.  
 

 

Docenten 
 

De les wordt gegeven door een ervaren arts en verpleegkundige uit het 

Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland.  

 
Duur, locatie en kosten  
De les is uit te zetten in 2 of 3 uur en kan in het geval van een in 

company vraag aangepast worden aan de behoeften van de 

organisatie. De locatie van deze les wordt in overleg met de 

aanvrager vastgesteld. De kosten van de les bedragen €425,- voor 

een les van 2 uur en €625,- voor een les van 3 uur.  

 

 

Vragen en inschrijving 
 

Voor verdere informatie over de inhoud van deze les kunt u contact 

opnemen met de netwerkcoördinator palliatieve zorg Waardenland, 

telefoon: 06 - 30 28 56 53 

Inschrijving kan via: f.c.dalhuisen@drechtzorg.nl 

 

 

 
 
Meer informatie over het netwerk kunt u vinden op 

www.netwerkpalliatievezorg.nl/waardenland 

 

 

 
 
Informatiefolder   

 
Les 

Palliatieve sedatie

 



 

 
Palliatieve sedatie 

 
Continue palliatieve sedatie is een laatste behandelmogelijkheid voor 

mensen in de laatste levensfase die lijden door onbehandelbare 

symptomen. Uit diverse onderzoeken, nieuwsberichten en vanuit de 

consultatie blijkt dat deze sedatie in de praktijk veel vragen oproept. 

Over het algemeen ontbreekt de eenduidigheid, zowel ten aanzien van 

het moment als de wijze waarop sedatie wordt ingezet. 

 

De les wordt gegeven door inhoudsdeskundige medewerkers van het 

netwerk palliatieve zorg en is gebaseerd op de richtlijn “Palliatieve 

Sedatie” en de klinische en consultatieve praktijk.  

Gezien de lesinhoud en de lesopzet wordt er gewerkt in een kleine groep 

om zo de eigen praktijkervaring van de deelnemers volledig tot uiting te 

laten komen. De combinatie van theorie en de eigen praktijkvoorbeelden 

zijn het uitgangspunt van de les. 

 

 

Lesinhoud 
 
In deze les worden de indicaties en randvoorwaarden voor het starten 

van een continue palliatieve sedatie besproken. 

Ook het inzetten van acute sedatie of intermitterende sedatie komt in 

de les aan de orde. 

 
Integrale onderdelen van de les zijn: 

 communicatie tussen patiënt, familie en betrokken arts 

 communicatie over de besluitvorming met betrokken 

verpleegkundigen of verzorgenden  

 het inzetten en monitoring van de behandeling  

Er wordt gebruik gemaakt van casuïstiek. 

 

 

Einddoel 
 
De deelnemers kennen de indicaties en de organisatie van zorg bij de 

uitvoering van palliatieve sedatie en zijn in staat de palliatieve sedatie 

te monitoren. Ook zijn ze in staat naasten te ondersteunen. 
 

 
 
 
 

Leerdoelen 
 
De deelnemer 

 

•    kan omschrijven wat palliatieve sedatie inhoudt 
 

 
• kent de stappen in het proces van besluitvorming van 

indicatiestelling tot aan de uitvoering 

 
• kent de rol en verantwoordelijkheden van de betrokkenen 

rondom de inzet van continue palliatieve sedatie 

 
•    kent de verschillen tussen sedatie en euthanasie 
 

 
•    is bekend met de werkwijze van het consultatieteam 
 

 
• kent de medische technische handelingen en uitvoering 

gerelateerd aan continue palliatieve sedatie 

 
• kan - gerelateerd aan de behandelbeslissing - reflecteren op 

eigen normen en waarden. 


