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De voorgaande studies zijn het resultaat van een streven naar een veilige en effectieve 

methode om procedurele sedatie te bieden aan kwetsbare, oudere patiënten met 

dementie ( ofwel een Major Neurocognitive Disorder, MND) die een essentiële 

tandheelkundige of medische procedure nodig hebben, maar die een dergelijke procedure 

niet kunnen tolereren. Dit anticipeert op een groeiend probleem voor degenen die voor 

geriatrische MND-patiënten zorgen, omdat de incidentie van MND toeneemt en ons 

ziekenhuissysteem momenteel niet is geoptimaliseerd voor de zorg voor MND-patiënten 

die zorg weigeren. Patiënten in verpleeghuizen die zorg weigeren kunnen, zelfs in het kader 

van palliatieve zorg, tandheelkundige of medische behandelingen nodig hebben waarvoor 

ze ofwel algehele anesthesie ofwel procedurele sedatie moeten krijgen. Momenteel is de 

eerste optie niet beschikbaar in verpleeghuizen en het verplaatsen van deze patiënten 

naar instellingen waar algehele anesthesie beschikbaar is, wordt voor MND-patiënten in 

verpleeghuizen als onhaalbaar of onwenselijk beschouwd. Daarnaast is algehele anesthesie 

mogelijk niet nodig voor korte, minimaal of niet-invasieve procedures en kan dit het doel 

voorbij schieten. Procedurele sedatie kan daarentegen worden geschaald van anxiolyse 

naar lichte, matige of diepe sedatie, afhankelijk van de benodigde sedatiediepte en de 

omstandigheden waaronder het wordt gegeven. Het vermogen om veilige en effectieve 

procedurele sedatie te bieden aan verpleeghuisbewoners met MND in het comfort van 

hun eigen kamer en bed was het focus van de voorgaande studies. Dit betekende echter 

wel dat, omdat verpleeghuizen over het algemeen niet beschikken over gespecialiseerd 

personeel en apparatuur voor procedurele sedatie en omdat ouderen gevoeliger zijn voor 

de cardiorespiratoire gevolgen van procedurele sedatie, deze sedatiemethode niet alleen 

effectief zou moeten zijn maar ook een zeer ruime veiligheidsmarge zou moeten hebben.

In Hoofdstuk 1 wordt de achtergrond uitgelegd waartegen deze onderzoeken zijn 

uitgevoerd. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de epidemiologie van dementiële 

stoornissen (MND) in Nederland, van het optreden van pijnlijke, behandelbare 

tandheelkundige aandoeningen en van de juridische en ethische vraagstukken bij 

onvrijwillige zorg bij wilsonbekwame patiënten. Het hoofdstuk geeft ook uitleg over de 

problemen waarmee zorgverleners worden geconfronteerd tijdens de zorg voor MND-

patiënten met zorgwerend gedrag. Daarnaast wordt een korte samenvatting gegeven van 

de relevante problemen bij geriatrische anesthesie en sedatie.

Hoofdstuk 2 beschrijft de meeste van de momenteel voor procedurele sedatie 

gebruikte middelen. Het ideale middel voor procedurele sedatie bij volwassenen heeft 

een korte inwerktijd en een snel, consistent uitwerkingsprofiel om het gemakkelijk te 

titreren binnen het gewenste bereik van het sedatiecontinuüm. Het ideale middel zou 

ook een voorspelbaar, dat wil zeggen dosisafhankelijk, hypnotisch en amnestisch effect 

opleveren. Uiteindelijk mag het gebruik van dat geneesmiddel in sedatieve concentraties 

niet leiden tot nadelige hemodynamische, respiratoire en metabole gevolgen. Daarnaast 

zou het moeten voorzien in een snel en aangenaam herstel met minimale na-effecten 

en misselijkheid om een   snel ontslag uit het ziekenhuis te verzekeren. Sommige van de 
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bestudeerde geneesmiddelen (midazolam, propofol, ketamine, dexmedetomidine en 

remifentanil) hebben één of meer van deze eigenschappen waardoor ze een ideaal medicijn 

voor procedurele sedatie zouden zijn, maar elk heeft ook zijn eigen beperkingen.

Hoofdstuk 3 geeft een systematische beschouwing van de literatuur die twee 

veelgebruikte sedativa vergelijkt: dexmedetomidine en midazolam. Hoewel midazolam een   

klassiek middel is voor procedurele sedatie, leek de recente literatuur te suggereren dat 

dexmedetomidine een geschikt alternatief zou kunnen zijn voor procedurele sedatie en dat 

het bovendien een beter veiligheidsprofiel met betrekking tot de ademhaling zou hebben 

in vergelijking met midazolam. Omdat ademhalingscompromisse een van de belangrijkste 

zorgen is tijdens procedurele sedatie, zou deze eigenschap van dexmedetomidine een 

duidelijk voordeel zijn ten opzichte van een middel zoals midazolam dat de ademhaling 

kan onderdrukken. De systematische beschouwing van de literatuur waarin de veiligheid 

en werkzaamheid van midazolam en dexmedetomidine werden vergeleken, leverde twee 

interessante resultaten op. Ten eerste bleken beide geneesmiddelen een vergelijkbaar 

veiligheidsprofiel te hebben met betrekking tot respiratoire en hemodynamische 

complicaties. Ten tweede blijkt dat, hoewel dexmedetomidine het onderwerp is geweest 

van veel recente onderzoeken, het gebruik ervan bij oudere en kwetsbare patiënten 

onvoldoende onderzocht.

Het gebruik van dexmedetomidine in deze specifieke groep werd verder onderzocht in 

de volgende studie, beschreven in Hoofdstuk 4. De resultaten van deze studie, die de 

veiligheid onderzocht van vier doseringen dexmedetomidine die aan patiënten van 65 

jaar en ouder intranasaal werden gegeven, toonden het belang aan van het opvullen van 

het kennishiaat dat werd gevonden in het vorige hoofdstuk. Hoewel werd aangetoond 

dat intranasaal toegediende dexmedetomidine bij ouderen lichte tot matige sedatie 

kan veroorzaken, waren de resultaten van de bloeddrukmetingen nogal verontrustend. 

Meer dan een derde van de proefpersonen in dit onderzoek kreeg een verlaging van de 

bloeddruk van meer dan 30 procent. Dergelijke verminderingen van de bloeddruk zijn 

in verband gebracht met een verhoogd risico op een beroerte, een myocardinfarct en 

nierbeschadiging. Hoewel geen enkele patiënt in dit onderzoek enige gevolgen heeft 

gehad van een bloeddrukverlaging, moest de conclusie zijn dat deze methode ongeschikt 

is voor routinematig klinisch gebruik en dit sloot dexmedetomidine de facto uit als een 

veilig sedatiemiddel voor oudere patiënten in een verpleeghuis.

Tijdens de uitvoering van de voorgaande studies heeft in Nederland een 

andere ontwikkeling plaatsgevonden op het gebied van procedurele sedatie. 

Anesthesiemedewerkers zijn in dezelfde periode opgeleid tot Sedatiepraktijkspecialist, 

met als doel de kwaliteit en veiligheid van matige tot diepe sedatie te verbeteren. 

Hoofdstuk 5 beschrijft een onderzoek naar deze methode van procedurele sedatie. 

Hoewel deze methode efficiënt en veilig bleek te zijn, wees de studie ook op belangrijke 

voorbehouden. Ten eerste laten de resultaten zien dat matige tot diepe sedatie 

cardiorespiratoire compromisse kan veroorzaken. Ten tweede gaven de resultaten 

aan dat Sedatiepraktijkspecialisten, werkzaam binnen een anesthesiologie-afdeling, de 

effecten van deze cardiorespiratoire compromisse kunnen bestrijden en zo zeer effectieve 

en veilige matige tot diepe sedatie kunnen geven. Bovendien bevestigde de studie de 

resultaten van eerdere studies die aangaven dat langere proceduretijden, een hoge BMI 

en, nog belangrijker in de zoektocht naar een veilige sedatiemethode voor geriatrische 

patiënten, hoge leeftijd het risico om hemodynamische of respiratoire complicaties te 

ontwikkelen vergroten.

Nadat was vastgesteld dat dexmedetomidine niet geschikt was voor procedurele sedatie van 

oudere patiënten, werd het noodzakelijk een alternatief te vinden. Hoofdstuk 6 beschrijft 

het gebruik van intranasaal toegediende midazolam bij niet-coöperatieve MND-patiënten 

tijdens tandheelkundige ingrepen. Slechts één procedure moest worden afgebroken 

vanwege onvoldoende sedatie en ondanks de aanvankelijke vrees voor de respiratoire 

effecten van midazolam, had geen enkele patiënt last van centrale apneu en herstelden 

alle patiënten zonder problemen. Er was echter een grote variatie in sedatiediepte en drie 

patiënten hadden een chin-lift manoeuvre nodig om een   open luchtweg te behouden. 

De patiënten in deze studie kregen allemaal dezelfde dosis midazolam. Mogelijk was 

dit de reden dat de sedatiediepte sterk varieerde: de helft van de patiënten in dit 

onderzoek bereikte matige tot diepe sedatie. Een analyse van de relatieve bijdrage van 

drie beschikbare patiëntfactoren (leeftijd, gewicht en het gebruik van andere sedatieve 

medicatie) suggereerde echter dat geen van deze factoren significant geassocieerd was 

met de maximaal bereikte sedatiediepte. Het is van belang te beseffen dat de bloeddruk 

niet werd gemeten tijdens deze studie terwijl in de Hoofdstukken 4 en 5 werd aangetoond 

dat oudere patiënten tijdens procedurele sedatie meer risico lopen op hypotensie.

Dit alles in overweging nemend, kan intranasaal toegediende midazolam adequate sedatie 

van geriatrische patiënten die zorg weigeren, maar er moet meer onderzoek worden 

gedaan om gedetailleerde kennis op te doen van de farmacokinetiek en farmacodynamiek 

van intranasaal toegediende midazolam bij oudere patiënten om het mogelijk te maken 

door middel van titratie een   veilig en afdoende sedatieniveau te bereiken.

De onderzoeken in de Hoofdstukken 4, 5 en 6 gaven een waardevolle waarschuwing 

dat farmacologische onderzoeken bij volwassenen niet mogen worden vertaald in advies 

voor het gebruik van geneesmiddelen bij de geriatrische populatie en dat gevorderde 

leeftijd extra voorzichtigheid rechtvaardigt. Er bestaan   verschillende onderzoeken 

naar het farmacologische profiel van intranasaal toegediende midazolam bij volwassen 

proefpersonen. Maar de resultaten van de voorgaande onderzoeken zijn een goede reden 

om de in Hoofdstuk 7 voorgestelde studie uit te voeren. Deze studie zal gedetailleerde 

informatie verschaffen over het farmacologische profiel van intranasaal toegediend 

midazolam bij oudere proefpersonen. Deze studie is momenteel tijdelijk opgeschort vanwege 

de wereldwijde SARS-Cov-2-pandemie, maar zal zo snel mogelijk herstart worden.
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