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1. Supportieve zorgen: 
• Zuurstoftoediening: streefdoel saturatie ≥ 93% 

 
• Antibiotica 

o PO: Amoxi-clav 3x875mg of 4x20cc siroop 
o PO: Moxifloxacine 400mg bij penicilline-allergie 
o IM: Ceftriaxone 2x1g dd 

 
• Aanpak van koorts: 

o Niet-medicamenteuze aanpak: 
1 Icepacks ter hoogte van de liezen 
2 Nat washandje 
3 Patiënt regelmatig verfrissen 
4 Lakens en kledij veranderen 
5 Ventilator plaatsen 

o Medicamenteuze aanpak: 
1 Paracetamol PO (max. 4g/d) 

• Dafalgan bruis of tablet (1g) 
• Dafalgan odis (500mg) 
• Dafalgan suppo (600mg) 

2 Natriummetamizol: Novalgine 1g/6 à 8u SC 
 

• Geef liever geen: 
o Medrol (behalve indien chronische inname of indien echt 

bronchospastisch bij gekende astma/COPD) 
o Aërosols (indien nodig: Duovent puff (eventueel met 

Volumatic) 4x2 puffs per dag) 
o NSAID’s (behalve indien echt noodzakelijk) 

 
• Anticoagulatie: 

o DOAC’s/Marcoumar mogen verder gegeven worden 
o Indien geen antico: start Clexane preventief  

(altijd 1x40mg SC) 
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2. Palliatieve zorgen: 
• Aanpak van koorts: 

o Cfr. Niet-medicamenteuze aanpak supra. 
o Cfr. Medicamenteuze aanpak supra. CAVE: zweten na 

toediening is normaal en kan soms meer discomfort geven 
dan de koorts onbehandeld te laten. 
 

• Aanpak van dyspnoe: 
o Niet-medicamenteuze ondersteuning: 

1 Toon de patiënt op welke manier hij moet ademen: 
door de neus inademen en door de mond uitademen. 

2 Open een raam om de luchtcirculatie te bevorderen. 
3 Vermijd prikkelende en aërogeen producerende 

factoren (parfum, cosmetica, luchtverfrissers). 
 

o Zuurstoftoediening: 
1 Kan hypoxemie en daardoor comfort verbeteren. 
2 Meet in een terminale fase geen saturatie meer, maar 

baseer je op de klinische toestand van de patiënt. 
Zuurstof mag niet worden opgedreven op basis van 
de zuurstofsaturatie: het hoort bij normaal sterven 
dat een patiënt desatureert. 

 
o Medicamenteuze ondersteuning: 

1 Morfine: 
• Morfine-naïve patient: 5mg PO of SC 
• Dosis bij patiënten die opioïden nemen voor 

de pijn: verhoog de dosis met 30-50%. 
2 Sedativa of anxiolytica: 

• Lorazepam (Temesta Expidet®): 1 tot 
2.5mg SL bij een angstaanval. 

• Lorazepam (Temesta®) 1 - 2mg/8u PO 
• Alprazolam (Xanax®) 0.25 – 1mg/8u PO 
• Midazolam (Dormicum®) 5 tot 30mg/24u 

SC (voordeel: korte halfwaardetijd) 
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3 Dyspnoe in de terminale fase: 
• Patiënt gebruikt geen opioïden: 

o Start morfine continue 10 tot 20 
mg/24u IV/SC 

o Voorzie morfine 5mg SC of IV in 
bolus te herhalen iedere 2u 

o Start geen transdermale opioïden 
voor dyspnoe 

• Patiënt gebruikt opioïden 
o verhoog de dosis morfine met 

30%/24u tot aanvaardbaar comfort 
voor patiënt 

o geef 1/6 tot 1/10 van de dagdosis 
morfine bij toename van dyspnoe te 
herhalen om de 2u 

• Indien onvoldoende effect van morfine of 
indien de kortademigheid gepaard gaat met 
angst: associeer Midazolam: voorzie 5mg 
Midazolam in bolus bij onrust, te herhalen 
indien nodig of start continue 10 tot 25mg 
Midazolam per 24u en 5mg Midazolam in 
bolus indien nodig 

• Start geen O2 indien patiënt niet O2 
afhankelijk was 

• Indien patiënt O2 afhankelijk verlaag O2 tot 
max 2 l met neusbril, gebruik geen masker 

• Stop O2 als patiënt subcomateus is, stop 
bronchodilatatoren en mucolytica 

4 Reutel in de terminale fase: 
• Scopolamine® SC: 0.25-0.5 mg/4u of  

2 mg/24u 
• Buscopan® SC: 10-20 mg/4u of 80 mg/24u 
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5 Terminale onrust: 
• Behoud pijnstilling 
• Behandeling van terminale onrust is geen 

sedatie 
• Midazolam (handigst zijn de ampullen van 

15mg/3ml – zie diepe sedatie): 
o Geef bolus 5mg (1ml) en start 

continue toediening  
10mg tot 15mg/24u  

o Voorzie 5mg (1ml) Midazolam in 
bolus bij onrust, te herhalen indien 
nodig 

o Verhoog de dosis met 30 tot 50% / 
afhankelijk van de symptomen 

o Bij blijvende onrust of delier ga 
over tot diepe sedatie 
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• Palliatieve sedatie  
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