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Vooraf 

Dit boek is een bijzondere aanwinst in meerdere opzichten. Als er 
geen echte curatieve behandelingen meer voorhanden zijn om de 
ziekte te stabiliseren of af te remmen, heeft men in de geneeskunde 
zeer vaak de houding aangenomen: "We kunnen niets meer doen." 
Als die machteloosheid niet uitdrukkelijk wordt uitgesproken, wordt 
deze vaak uitgestraald in gedrag en houding. Uit onmacht weet 
men vaak niet meer hoe zich te gedragen. Patiënten en families 
zijn zeer gevoelig voor ontwijkend en afstandelijk gedrag van 
zorgverstrekkers, zeker als ze worden geconfronteerd met de angst 
en de ontreddering van het uitzichtloze. 

Deze handleiding maakt zorgverstrekkers duidelijk dat men niet 
met lege handen staat als het ziekteproces niet meer kan worden 
gekeerd. Voor veertien veel voorkomende problemen en complicaties 
wordt aangegeven hoe men mensen hierbij kan helpen. Het biedt 
niet alleen inzicht, maar ook houvast. Dit laatste is zeer belangrijk. In 
onzekere situaties en bij de emotionaliteit die deze meebrengen is 
het voor veel zorgverstrekkers wezenlijk om over duidelijke richtlijnen 
voor het handelen te beschikken. Immers door de emoties van het 
moment worden soms mogelijkheden over het hoofd gezien, waar 
men in andere omstandigheden bijna zeker aan zou denken. Het 
helpt om geen mogelijkheden om comfort te bevorderen onverlet te 
laten. 

De systematische wijze waarop het boek is opgebouwd, die erin 
bestaat dat telkens de mogelijke oorzaken, de evaluatie, en de 
therapie van de hinderende verschijnselen worden beschreven, 
biedt een goed denkkader om de informatie aan de patiënt en de 
familie op te bouwen. Helder inzicht betekent ook voor hen immers 
veiligheid en structuur in een situatie die voor hen onbekend en 
beangstigend is. 



Tenslotte lijkt het boek ons niet alleen geschikt als handleiding voor 
zorgverstrekkers maar ook de ge'interesseerde leek, patiënt of familie 
kan aan de lectuur heel wat hebben. Weten dat als de evolutie van 
de ziekte niet meer kan worden gekeerd, de medische wereld niet 
met lege handen staat, kan hen perspectief en vertrouwen geven. 
Inzicht in het ontstaan van symptomen, ze in een verband kunnen 
plaatsen, kan helpen om verantwoordelijkheid en autonomie in 
handen te houden. 

Manu Keirse 

Hoogleraar Faculteit Geneeskunde, KU Leuven 
Voorzitter van de Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg 



Verantwoording 

De opvang van mensen met een terminale ziekte berust op de 
vier gekende pijlers van de palliatieve zorg: symptoomcontrole, 
psychologische begeleiding, sociale opvang en spirituele 
ondersteuning. Geen enkele van deze vier is belangrijker dan de 
andere. Ze verdienen alle evenveel toewijding. 

Snelle én goede controle van zowel fysieke als psychische 
symptomen verdient echter speciale aandacht. Iemand die 
onophoudelijk moet braken heeft op dat ogenblik geen boodschap 
aan een 'goed gesprek' of aan de terugbetaling van zijn 
ziekenhuisfactuur. 

De Wereldgezondheidsorganisatie WGO) schreef een uitstekende 
monografie over 14 veel voorkomende symptomen - pijntherapie 
wordt in een aparte uitgave behandeld - bij ongeneeslijke zwaar 
zieke patiënten. Het Forum Palliatieve Zorg - kortere roepnaam voor 
"netwerk palliatieve zorg Brussel-Halle-Vilvoorde vzw" - kreeg de 
exclusieve rechten om het boekje in het Nederlands uit te geven en 
doet dit graag in samenwerking met haar natuurlijke partners, nl. de 
palliatieve thuisequipe OMEGA, het supportief dagcentrum TOPAZ, 
het LevensEinde InformatieForum (LEIF), het Cédric Heleinstituut en 
de vereniging Recht op Waardig Sterven. Hoewel de oorspronkelijke 
Engelstalige versie dateert van 1998, is de inhoud nog steeds zeer 
accuraat. In een bijlage worden enkel - en voor zover nodig - meer 
recent beschikbare producten beschreven, zonder volledigheid te 
willen nastreven. 

De titel "Symptoombestrijding bij terminale aandoeningen" kan 
misleidend zijn. Het is evident dat goede symptoomcontrole zich 
niet beperkt tot de terminale fase van de ziekte. Ze is ook perfect 
toepasbaar op alle ernstig, ongeneeslijke maar (nog) niet terminale 
patiënten. 



Het blijft frustrerend dat palliatieve zorg nog te vaak verengd wordt 
tot terminale zorg. Hierdoor worden de palliatieve teams véél te laat 
(of zelfs niet) ingeroepen voor advies. Palliatieve zorg biedt immers 
evenzeer een goede ondersteuning zowel bij ernstig, ongeneeslijke 
patiënten met een behoorlijke levensverwachting als bij hen die in 
de eindfase van hun ziekte - laatste weken, maanden - beland zijn. 
Palliatieve zorg omvat dus zowel ondersteunende, supportieve zorg 
als terminale zorg. 

Oprechte dank aan Rudi Bekaert die een zeer geslaagde vertaling 
in ijltempo voor elkaar kreeg en Johan Braeckman, verantwoordelijk 
uroloog van het UZ Brussel, die met een vergelijkbare snelheid de 
urologische problematiek nagelezen en verbeterd heeft. 

Namens het Forum Palliatieve Zorg, 

Wim Distelmans, voorzitter 
Christina Vanderhaeghe, coördinator 
Paul Destrooper, vormingsverantwoordelijke 



Voorwoord 

In 1984 bereikte de WGO de eerste internationale overeenkomst 
inzake het gebruik van medicatie bij het bestrijden van kankergere- 
lateerde pijn. Het concept van de analgetische ladder met 3 stap- 
pen voorzag in een eenvoudige, betaalbare en wetenschappelijk 
ondersteunde benadering die kan worden aangewend in de zorg 
voor alle terminaal zieke patiënten. Van de eerste uitgave van Cancer 
pain relief werd meer dan een half miljoen exemplaren verkocht in 
20 verschillende talen; vervolgens werd een tweede (volledig her- 
ziene) uitgave gepubliceerd, uitgebreid met een gids betreffende de 
beschikbaarheid van 0 ~ i ~ i d e n . l  In meer dan 60 landen bestaat thans 
een nationaal beleid inzake het bestrijden van kankerpijn. Beleidslij- 
nen voor een rationele toepassing van kankerpijnbestrijding en pal- 
liatieve zorg, met concrete aanbevelingen aan de regeringen en ngo's 
werden ~itgevaardigd.~ 

Symptoombestrijding bij terminale aandoeningen is voortgekomen 
uit het verslag van het Comité van experts in kankerpijnbestrijding en 
palliatieve zorg van de WGO2, als antwoord op de nood aan bijko- 
mende richtlijnen voor het bestrijden van symptomen die naast pijn 
bestaan. Gezondheidswerkers kunnen deze richtlijnen niet alleen ge- 
bruiken bij kankerpatiënten, maar ook bij mensen met aids en andere 
chronische aandoeningen. 

Een bijkomende boekdeel3, gericht op de meer specifieke zorg voor 
kinderen met kanker, is eveneens verschenen. 

Cancer pain relief, 2de ed. Geneve, WGO, 1996 
Cancer pain relief and palliative care: report of a WHO Expert Commitee, Geneve, We- 
reld Gezondheids Organisatie, 1990 (WHO Technica1 Report Series, N o  804) 
Cancer Pain Relief and Palliative Care in Children, WHO, Geneve, 1998. 



Dankwoord 

De WGO wenst in het bijzonder Dr. Robert Twycross en Dr. Neil Mac- 
Donald te bedanken voor hun belangrijke bijdrage tot de inhoud van 
dit handboek. De Organisatie betuigt eveneens haar dankbaarheid 
voor de waardevolle medewerking van Pr. Vittorio Ventafridda, Dr. Al- 
berto Sbanotto en Mw. Ruth Burnhill. 



Inleiding 

Wereldwijd sterven ieder jaar tientallen miljoenen mensen ten ge- 
volge van een terminale aandoening zoals kanker en aids. De ontwik- 
kelingslanden worden het zwaarst getroffen. 

Veel mensen met een terminale aandoening lijden onnodig omdat ze 
geen doeltreffende symptoombehandeling krijgen. 

Symptoomcontrole vereist het inschatten van onderliggende 
oorzaken. Symptomen bij een terminaal zieke worden veroorzaakt 
door de ziekte zelf, hetzij rechtstreeks (bv. darmobstructie door 
kanker) of onrechtstreeks (decubituswonden door verzwakking); door 
de gegeven behandelingen (bv. neveneffecten van kankermedicatie); 
of door een bijkomende aandoening (bv. artritis), die los staat van de 
belangrijkste aandoening. 

Symptoomcontrole is vaak empirisch (d.i., gebaseerd op observatie 
en ervaring) en evolueert constant, inspelend op nieuw onderzoek en 
klinische trials. We beschikken al over heel wat kennis die het leven 
van terminaal zieke patiënten wereldwijd zou kunnen veranderen - 
de uitdaging bestaat erin deze kennis toe te passen in de alledaagse 
klinische praktijk. 





Algemene principes 

Evaluatie van de patiënt 
Een zorgvuldige evaluatie is fundamenteel voor symptoombestrijding 
en is de verantwoordelijkheid van zowel arts als verpleegkundige. Bij 
de evaluatie moeten niet alleen fysieke problemen worden nagegaan, 
maar ook de psychologische, sociale, en spirituele aspecten. Deze 
benadering helpt om een beeld van de ziekte zelf te vormen, van de 
patiënt als een geheel, en in het bijzonder van de effecten van de 
ziekte op het levenscomfort van de patiënt. 

Bij de evaluatie is het prioritair: 

de belangrijkste symptomen en problemen van de patiënt te 
identificeren 

zorgvuldig naar de patiënt te luisteren 

te geloven wat de patiënt vertelt 

Men moet tot een gedetailleerd overzicht komen, waarin specifieke 
vragen over het belangrijkste symptoom, of de belangrijkste sympto- 
men, aan bod komen (zie kader A.l). 



SYMPTOOMBESTRIJDING BIJ TERMINALE AANDOENINGEN 

Bijkomende informatie van familieleden, vrienden of zorgverleners is 
vaak zeer waardevol. 

De verkregen informatie geeft doorgaans één of meerdere oorzaken 
aan voor het symptoom/de symptomen en biedt een basis voor een 
doeltreffende behandeling. 

Organisatie en communicatie 
Symptoombestrijding vereist organisatie en communicatie. 

Organisatie 

Teamwork 
Zoals op andere gebieden van de medische praktijk, vereist palliatieve 
zorg coördinatie en samenwerking tussen zorgverleners, patiënt en 
familie. 

Planning 
Doeltreffende palliatieve zorg vertrekt van planning en, voor zover 
mogelijk, het anticiperen van een crisis. Bijvoorbeeld, regelmatig 
onderzoek van mond en huid kan problemen in een vroeg, vaak 
nog asymptomatisch stadium, identificeren. Sommige problemen 
kunnen, in een vroeg stadium, met succes worden behandeld. 

Voor elke patiënt is een individueel behandelingsschema nodig (zie 
p.6), dat voor alle betrokkenen duidelijk moet zijn: zorgverstrekkers, 
patiënt en familie. 

Voorbereiding 
Een crisis kan vaak worden voorkomen door zorgvuldige planning. 
Zorgverleners moeten erop toezien dat de familie vooraf weet heeft 
van problemen die kunnen voorkomen en hoe ermee om te gaan. 

Communicatie 

Uitleg 
Patiënten en familie moeten ge'informeerd worden over de mogelijke 
oorzaak/oorzaken van de symptomen en welke behandelingsmo- 
gelijkheden beschikbaar zijn. Dit soort informatie moet duidelijk en 
beknopt worden gegeven, in woorden die makkelijk te begrijpen zijn. 



ALGEMENE PRINCIPES 

Opleiding 
Zorgverleners worden vooral in ziekenhuizen opgeleid en leren 
daardoor vooral het zorgmodel dat daar van toepassing is. Palliatieve 
zorg vindt echter vaak thuis plaats. Behandelingsschema's moeten 
toepasbaar zijn in de thuiszorg en moeten ook in vorming van de 
patiënten en hun familie voorzien. 

Psychologische aspecten 
Psychologische factoren verergeren de symptomen dikwijls. 
Bijvoorbeeld, een ernstige dyspneu veroorzaakt meestal angst, en 
die angst kan op haar beurt de dyspneu verergeren. De behandeling 
moet zowel op de fysieke als op de psychologische aspecten gericht 
zijn. 

Behandelingsprincipes 
Symptoombestrijding 

Symptomen als pijn kunnen vaak volledig onderdrukt worden; 
andere, zoals dyspneu, kunnen soms slechts gedeeltelijk worden 
verlicht. Wanneer een volledige bestrijding van de symptomen niet 
mogelijk is, is het doel van de behandeling de patiënt te helpen 
om een gevoel van hulpeloosheid om te zetten in een gevoel van 
beheersing van de symptomen. Praktisch advies en psychologische 
ondersteuning zijn cruciaal om dit doel te bereiken. 

Behoud van de autonomie 

Patiënten hebben hulp en ondersteuning nodig om hun autonomie zo 
lang mogelijk te bewaren. Fysieke beperkingen kunnen verlicht worden 
door behandeling en aangepast materiaal voor de mobiliteit. Behan- 
deling specifiek voor de ziekte (bv. radiotherapie) kan ook nuttig zijn, 
zelfs als de aandoening ongeneeslijk is. Dergelijke behandeling moet 
meestal gegeven worden in combinatie met symptoombehandeling. 

Het behandelingsschema 

Een doeltreffend behandelingsschema vereist een accurate 
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evaluatie van de patiënt zoals hierboven beschreven en moet 
niet-medicamenteuze methodes enlof medicatie inhouden. 
Beide benaderingen worden vaak gecombineerd (multimodale 
behandeling). 

Niet-medicamenteuze methodes 
De meeste symptomen kunnen door niet-medicamenteuze middelen 
verlicht worden: 

uitleg en geruststelling; 

vermijden van factoren die de symptomen verergeren en 
bevordering van factoren die de symptomen verlichten; 

correctie van biochemische anomalieën (bv; hypercalcemie, 
hyponatremie); 

behandeling van een intercurrente aandoening (bv. infectie van 
ademhalings- of urinaire wegen, hartfalen); 

identificatie en behandeling van psychosociale problemen en 
stoornissen (bv. angst, depressie, delirium); 

specifieke behandeling voor kanker (bv. radiotherapie), die 
kan aangewend worden om symptomen te verlichten, zelfs bij 
ongeneeslijk zieke patiënten. 

Medicatie 
Medicatie is de steunpilaar voor het beheersen van vele symptomen. 
Het gebruik ervan bij terminale aandoeningen houdt vier principes in: 

"Oraal " 
Medicatie moet zo mogelijk via de mond gegeven worden. 

"Op tod" 
De medicatie moet op de gepaste tijdstippen worden gegeven 
om een voortdurende onderdrukking van langdurige symptomen 
te verzekeren. Bij de timing van de toediening dient men rekening 
te houden met de farmacologie van de medicatie en de metabole 
toestand (lever- en nierfuncties, enz.) van de patiënt. 



ALGEMENE PRINCIPES 

"Individueel" 
De dosering van de medicatie moet zo aangepast worden dat ze 
een maximaal comfort biedt en zo weinig mogelijk schadelijke 
effecten heeft. De doses die in dit boek worden aanbevolen 
zijn van toepassing op een "standaard" volwassene met een 
lichaamsgewicht van 60 kg. 

"Houd het simpel" 
De behandeling moet zo eenvoudig mogelijk zijn om te verzekeren 
dat de patiënt de juiste dosis op het juiste moment neemt. 

Vooraleer een nieuw geneesmiddel wordt voorgeschreven, moet 
nagegaan worden welke andere medicatie de patiënt neemt om de 
mogelijkheid van interactie uit te sluiten. 

De medicatie van de patiënt moet ook herzien worden indien 
symptomen verschijnen of verergeren gedurende de behandeling. 
Dergelijke symptomen kunnen worden veroorzaakt of verscherpt 
door de medicatie of door interactie van medicatie, in welk geval de 
medicatie misschien moet worden gewijzigd of stopgezet. 



1.  Anorexie en cachexie 

Anorexie (verlies van de eetlust) en cachexie (ernstige afname 
van het spierweefsel en gewichtsverlies) worden vaak gezien bij 
vergevorderde kanker, en komen meestal samen voor als het 
"anorexia-cachexia syndroom". Anorexie en cachexie komen ook 
vaak voor bij aidspatiënten. 

Het anorexia-cachexia syndroom is progressief en leidt tot ernstige 
asthenie (zie Hoofdstuk 3) en uiteindelijk tot overlijden. Vooral bij 
patiënten met kanker van de pancreas, longen of dikke darm, is het 
veelvoorkomend en ernstig. 

Bij patiënten met het anorexia-cachexia syndroom treedt een 
verstoring op van het koolhydraat-, vet-, en pr~t~inemetabolisme. 
Endocriene dysfunctie en anemie zijn ook frequente verschijnsels. 

Oorza ken 
Anorexia (zie kader 1 .l) 

Sommige oorzaken van anorexie zijn omkeerbaar, maar het is 
belangrijk te erkennen dat progressieve anorexie ook een natuurlijk 
onderdeel van het sterfproces is. 

Een vertraagde maaglediging komt veel voor bij gevorderde kanker 
en gaat vaak gepaard met een gevoel van snelle verzadiging en 
nausea. (Snelle verzadiging moet onderscheiden worden van 
echte anorexie: patiënten met snelle verzadiging kijken ernaar uit 
om te eten, maar voelen zich na een paar happen al vol.) Bij de 
andere oorzaken van snelle verzadiging moet men ook een kleine 
maagomvang rekenen (bv., na een partiële gastrectomie) en druk op 
de maag (bv., ten gevolge van zware hepatomegalie en/of ascites). 
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Cachexie (zie kader 1.2) 

De ernst van het spier en gewichtsverlies bij cachexie geassocieerd 
met een terminale aandoening is veel groter dan zou kunnen worden 
verwacht van verminderde voedselinname alleen. Bovendien is de 
cachexie niet omkeerbaar door een verhoogde voedselinname. 
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Het patroon van weefselverlies is verschillend van dat van gewone 
ondervoeding (waar de spierprote'inen worden behouden tot de 
vetreserves uitgeput zijn). Cachexie bij terminale aandoeningen blijkt 
gerelateerd te zijn aan een onvermogen om de spierprotgines te 
behouden. Anorexie verhevigt cachexie maar is niet de belangrijkste 
oorzaak. 

Evaluatie 
Zoals voor alle symptomen, is het eerste doel van de evaluatie de 
onderliggende oorzaak te identificeren. Veel patiënten hebben een 
onomkeerbare anorexie en/of cachexie die rechtstreeks gelinkt is aan 
de onderliggende aandoening. 



ANOREXIE EN CACHEXIE 

Verschillende oorzaken kunnen bij eenzelfde patiënt aanwezig zijn. 
Zelfs als slechts één daarvan reversibel is, zal de patiënt daar baat 
bij hebben. Bij sommige patiënten draagt cachexie toe tot dyspneu 
(door de verzwakking van de ademhalingsspieren) en pijn (door het 
afgenomen vetkussen rond de beenderen). 

Behandeling 
Niet-medicamenteuze middelen 

Lekker eten 
Anorexie is een hele beproeving, zowel voor de patiënt als voor de 
familie - de maaltijd delen is belangrijk in alle culturen. Familieleden 
en zorgverleners reageren vaak door de patiënt constant onder druk 
te zetten om meer te eten. Dergelijke "gedwongen voeding" zal de 
patiënt echter niet helpen; het zal de ellende alleen maar vergroten. 

Het is veeleer aan te raden er alles aan te doen om de maaltijden zo 
aangenaam mogelijk te maken voor de patiënt. 

Keuze van d e  voeding 

Keuze. Vraag aan de patiënt wat hij of zij wil eten. Individuele 
maaltijden moeten bereid worden als de hospitaalmaaltijden 
verschillen van het gebruikelijke dieet van de patiënt, en de 
familie kan aangemoedigd worden om speciaal mee te brengen 
wat de patiënt lekker vindt. 

Smaak. Kruiden en aroma's kunnen helpen als de patiënt een 
verminderd smaakgevoel heeft. 

Bereiding. Patiënten hebben vaak een hekel aan bittere smaken. 
Rood vlees kan smaakvoller zijn als het koud wordt geserveerd 
of werd gemarineerd voor de bereiding. Indien toegelaten, kan 
een kleine hoeveelheid alcohol toegevoegd worden tijdens het 
koken om de bitterheid te reduceren. Vis, wit vlees, of kaas 
kunnen rood vlees vervangen. 

Voedingswaarde. In het algemeen moeten zorgverleners niet 
al te bezorgd zijn wat de nutritionele waarde van de voeding 
betreft. Het genieten van de maaltijd is belangrijker. 
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Presentatie van d e  voeding 

Temperatuur. Eten moet op de juiste temperatuur geserveerd 
worden - eten dat warm moet worden gegeten moet warm 
opgediend worden, niet lauw. 

Aantrekkelijkheid. Eten moet mooi gepresenteerd worden, met 
variatie in kleur en textuur. 

Grootte van de portie. Eten moet opgediend worden in kleine 
porties op kleine borden - patiënten met anorexie worden 
ge'intimideerd en krijgen nausea, bij het zien van grote 
hoeveelheden eten. 

Maaltijdgangen. Als er verschillende gerechten zijn mogen ze 
niet tegelijk opgediend worden - dit is minder ontmoedigend 
voor de patiënt en voorkomt dat het eten koud wordt. 

Alcohol. Een alcoholische drank kan aangeboden worden voor 
enlof bij de maaltijd als de patiënt dat zo gewoon is. 

Wanneer de maaltijd serveren 

Klein en vaak. Een kleine maaltijd of snack om de 2 a 3 uur 
kan makkelijker te eten zijn dan grotere maaltijden op de 
gebruikelijke eettijden. 

Moment van de dag. Patiënten hebben vaak meer honger 
's morgens, wanneer ze fysiek uitgerust zijn. 

Samen eten. Indien mogelijk moet de patiënt samen met 
anderen eten - de appetijt is meestal beter wanneer de maaltijd 
in gezelschap wordt gebruikt. 

Fysieke middelen 

Positie. Voor de patiënt is het meestal makkelijker om zittend op 
een stoel te eten; waar dit niet mogelijk is, moet men hem of haar 
helpen rechtop zitten in bed. Bij patiënten met dysfagie moet men 
soms zorgvuldig het hoofd positioneren en hulp bieden bij het eten. 

Eetgerei. Patiënten met neuromusculaire stoornissen hebben 
soms nood aan aangepaste lepels en vorken, en tuitbekers die 
het morsen beletten. 



ANOREXIE EN CACHEXIE 

Medicatie 

Corticosteroïden 
Corticosteroïden bevorderen de eetlust en de energie bij meer dan 
een derde van de patiënten. Het effect ervan verdwijnt echter na 3 
a 4 weken en ze brengen geen omkeer in de metabole basis van 
anorexie-cachexie. Ze kunnen ook schadelijke nevenwerkingen 
hebben (bv. orale candidiasis, enkeloedeem, angst en slapeloosheid. 

Bij de voorbeelden vindt men dexamethasone (2-4 mg oraal, 
1 spatiex daags) en prednisolone (1 5-30 mg oraal, 1 x daags). 
De behandeling moet gestopt worden indien er na 7 dagen geen 
duidelijk voordeel is. 

Progestagenen 
Progestagenen zijn de eerste middelen waarvan de impact bewezen 
is op het anorexia-cachexia-syndroom, maar de kostprijs is te 
hoog voor algemeen gebruik. Ze moeten in hoge doses toegediend 
worden (bv. megestrol 160-800 mg per dag). Progestagenen 
worden in het algemeen goed verdragen maar veroorzaken vaak 
vloeistofretentie. 

Prokinetica 
Bij patiënten met een snel verzadigingsgevoel kan prokinetische 
medicatie zoals metoclopramide helpen. 

Kunstmatige voeding 

De term "kunstmatige voeding" omhelst intraveneuze voeding en 
enterale voeding (rechtstreeks in de darm): 

Intraveneuze voeding is niet aanbevolen bij terminaal zieke 
patiënten. Het verbetert de gewichtstoename niet en verlengt 
het leven ook niet. 

Enterale voeding (nasogastrische sonde, gastrostomie, of jeju- 
nostomie) is zeer beperkt toepasbaar bij terminale ziekte. Het mag 
alleen gebruikt worden bij patiënten die er duidelijk baat bij hebben. 

Kunstmatige voeding mag niet bij stervende patiënten toegediend 
worden. Bij het levenseinde is het normaal dat de eetlust geleidelijk 
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afneemt en dat de patiënt uiteindelijk geen eten meer wil. Dit moet 
uitgelegd worden aan familie, vrienden en zorgverleners, die hulp 
zullen nodig hebben om hun natuurlijk - maar ongepast - gevoel van 
"voeden is liefhebben" te overwinnen. 



2. Angst 

Elke terminaal zieke patiënt wordt ongerust, angstig of soms echt 
bang. Dergelijke gevoelens kunnen terugkomend zijn, en zijn vaak 
ernstig en hardnekkig. 

Oorzaken (zie Kader 2.1) 

Angst is een normale reactie op de fysieke effecten van de ziekte 
en op de mogelijke implicaties voor de toekomst, maar sommige 
patiënten vertonen een ernstige en langdurige reactie. Het besef dat 
de dood nadert kan ook gevoelens van spijt, gemiste kansen, en 
schuld veroorzaken, evenals angst voor het lijden en voor wat er na 
de dood gebeurt. 
Patiënten zijn vaak bang voor ziekenhuizen en dokters, voor 
onderzoeken en resultaten, en voor behandelingen en hun effecten. 

Onbehandelde fysieke symptomen - in het bijzonder pijn, dyspneu 
en nausea - zijn belangrijke en vaak onderschatte oorzaken van 
angst. 

Evaluatie 
Angst is niet altijd meteen duidelijk. Patiënten zullen hun bezorgdheid 
soms pas openlijk uiten wanneer ze een vertrouwde relatie hebben 
opgebouwd met een verpleegkundige of arts. 

Verborgen angst kan psychologisch enlof fysiek worden uitgedrukt: 

psychologische verschijnselen: 
- irriteerbaarheid 
- slapeloosheid 
- onvermogen tot concentratie 
- constante behoefte aan geruststelling 
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fysieke verschijnselen: 
- palpitaties 
- tremor 
- zweten 
- hyperventilatie (vaak uitgedrukt als duizeligheid) 
- verlies van de eetlust 
- nausea 



ANGST 

Patiënten die angstig zijn kunnen ook depressief zijn. Het is 
belangrijk om angst-depressie te identificeren omdat die meestal 
goed reageert op een behandeling met antidepressiva, terwijl een 
behandeling met benzodiazepines ineffectief kan zijn (zie p.54) 

Behandeling 
Niet-medicamenteuze middelen 

"Een gedeeld probleem, is een half probleem " 
Patiënten moeten de gelegenheid krijgen om over hun angsten te 
spreken. Eén manier om dat te doen is routineus vragen te stellen 
als: "Hoe voelt u zich vandaag?" en "Hoe is het gegaan sinds we 
elkaar laatst zagen?" 

Gedetailleerde informatie over de angst en bekommernissen van 
de patiënt vereisen gewoonlijk dat er zich een relatie ontwikkelt van 
vertrouwen en empathie (d.i., de gave om zich in te beelden hoe een 
andere persoon zich moet voelen). 

De privacy en de waardigheid van de patiënt moeten altijd geëerbie- 
digd worden. Gesprekken mogen niet worden gevoerd terwijl andere 
personen dat kunnen horen, en persoonlijke informatie moet be- 
schouwd worden als vertrouwelijk tussen de patiënt en het zorgteam. 

De openheid tussen patiënt en de familie moet worden aangemoe- 
digd. Dit is vaak moeilijk maar kan op gang gebracht worden door 
een zorgverlener met goede communicatievaardigheden, die op- 
treedt als vertrouwenspersoon en facilitator. 

Met spirituele nood zoals angst voor de dood en schuldgevoelens 
is het vaak moeilijk omgaan en hulp van een getraind consulent kan 
hier nodig zijn. 

Sommige vormen van angst kunnen met psychotherapie 
verlicht worden (d.i., gedragstherapie, cognitieve, supportieve of 
psychodynamische therapie). 

Duidelijke informatie 
Angst voor het onbekende verscherpt de angst. Terminaal zieke 
patiënten hebben behoefte aan duidelijke informatie in elk stadium 
van hun ziekte. Alle belangrijke punten en beslissingen moeten met 
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de patiënt besproken worden. 

Het gevoel de controle over alledaagse gebeurtenissen te verliezen 
vergroot de angst eveneens. Patiënten hebben duidelijke informatie 
nodig om hen te helpen bij het nemen van beslissingen en om hun 
onzekerheden te verminderen. Ze moeten aangemoedigd worden om 
deel te nemen aan het opstellen van hun behandelingsschema's en 
regelmatig de gelegenheid krijgen keuzes te maken in het alledaagse 
leven (bv. maaltijden, kleding, enz.). 

Optimale zorg 
Bij patiënten met angst veroorzaakt door ernstige fysieke 
symptomen (in het bijzonder pijn en dyspneu) komt het er in de 
eerste plaats op aan hun fysieke ongemakken te lenigen. 

Het is van groot belang dat dokters en andere zorgverstrekkers een 
positieve, vriendelijke, professionele attitude in hun benadering be- 
waren, los van persoonlijke problemen en druk. Patiënten verliezen 
onmiddellijk het vertrouwen en worden angstig wanneer een zorgver- 
lener blijk geeft van gebrek aan toewijding of vakkundigheid. 

Medicatie 

Medicatie kan angst verlichten, echter niet genezen. Ze moet 
verstrekt worden in combinatie met de hierboven beschreven 
maatregelen. De gebruikelijke doses zijn vaak lager dan degene die 
nodig zijn bij fysiek gezonde patiënten. 

Antidepressiva 
Bij patiënten met angst-depressie is een antidepressivum de 
aangewezen keuze (zie p.50) 

Benzodiazepines 
Benzodiazepines worden veel gebruikt voor de behandeling van 
angst. Ze kunnen ingedeeld worden naar hun werkingsduur: 

kortdurend (plasmahalfwaardetijd minder dan 5 uur) 

middellange werking (plasmahalfwaardetijd 5 - 24 uur) 

langdurend (plasmahalfwaardetijd meer dan 24 uur) 
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Benzodiazepines met korte werkingsduur (bv. triazolam, midazolam) 
worden doorgaans niet voorgeschreven bij angst. In de meeste 
gevallen moet een benzodiazepine met middellange of langdurige 
werking gebruikt worden. 

Benzodiazepines met middellange werking 
Benzodiazepines met middellange werking zijn o.a. lorazepam, 
temazepam, oxazepam en flunitrazepam. Gebruikelijke doseringen 
voor de controle van angst overdag zijn lorazepam 1-2 mg om 
de 8-1 2 uur, oraal, of temazepam 10 mg om de 8-1 2 uur, oraal. 
Temazepam (1 0-60 mg) is een geschikt kalmeermiddel voor de 
nacht. 

Temazepam heeft geen actieve metabolieten en is te verkiezen boven 
benzodiazepines met lange werkingsduur bij patiënten die vatbaar 
zijn voor bijwerkingen (overmatige sedatie, coördinatieverlies, enlof 
delirium): 

oudere patiënten 

patiënten met respiratoire, hepatische enlof renale 
aandoeningen 

patiënten met hypoalbuminemie 

patiënten die andere psychoactieve medicatie of cimetidine 
nemen 

Benzodiazepines met langdurige werking 
Diazepam wordt doorgaans best 's avonds gegeven (2-1 0 mg oraal). 
Hierdoor kan een apart sedativum voor de nacht worden vermeden, 
en het anxiolytisch effect blijft overdag behouden. Bijkomende 
doses (bv. diazepam 2-5 mg) kunnen overdag worden gegeven voor 
overmatige angst. 

Diazepam wordt met zijn actieve metabolieten geaccumuleerd 
gedurende de eerste dagen van de behandeling en het kan tot 
2 weken of langer duren tot de bloedspiegels een constant peil 
bereiken. 
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Principes bij het voorschrijven van benzodiazepines 

Als de therapie geen effect heeft moet de dosis worden 
verhoogd. Als benzodiazepines slecht verdragen worden (d.i. de 
patiënt heeft er weinig baat bij, en ernstige bijwerkingen), moet 
een alternatieve klasse van geneesmiddelen worden overwogen. 

De patiënt moet worden gewaarschuwd voor bijwerkingen: 
sedatie enlof verwardheid (men moet patiënten waarschuwen 
niet te rijden of geen machines te bedienen), en voor het 
verslavend effect met alcohol. 

Plotse ontwenning van benzodiazepines na langdurig 
gebruik kan een heropstoot van angst veroorzaken. Indien de 
behandeling moet worden stopgezet, moet de dosis geleidelijk 
worden afgebouwd over verschillende weken. 

Antipsychotica 
Fenothiazines kunnen nuttig zijn bij patiënten die niet reageren op 
benzodiazepines. Haloperidol is een gekende keuze, bv. 2-5 mg bij 
aanvang en vervolgens voor het slapengaan. Thioridazine en chloor- 
promazine zijn nuttige alternatieven met een sterker sedatief effect. 

Propanol01 
Propanolol (1 0-20 mg, maximum om de 8 uur) blokkeert de fysieke 
verschijnselen van angst (bv. zweten, beven). Het middel mag niet 
gebruikt worden bij patiënten met een voorgeschiedenis van astma. 

Speciale gevallen 
Paniekaanvallen 

Paniekaanvallen (episodische paroxysmale angst) zijn frequente 
hevige angstaanvallen, palpitaties, ademnood, zweten en 
duizeligheid. De meeste patiënten ervaren doodsangst tijdens de 
aanval of een gevoel van controleverlies, of dat ze "gek worden". 
Elke aanval kan minuten tot uren duren. 

Episodische pijn, depersonalisatie, of agitatie kunnen het 
voornaamste verschijnsel zijn. In dat geval kan de diagnose soms 
over het hoofd gezien worden. 
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Tijdens een aanval heeft de patiënt nood aan ondersteuning 
en geruststelling. Nadat de aanval is bedaard, moet de patiënt 
worden gerustgesteld door hem erop te wijzen dat paniekaanvallen 
zelfbeperkend zijn en niet levensbedreigend. 

Bij langdurige aanvallen is midazolam, intraveneus, of lorazepam, 
sublinguaal, misschien aangewezen. Voor controle op lange termijn 
moet een tricyclisch antidepressivum gebruikt worden. 

Fobieën 

Een terminale aandoening veroorzaakt niet onmiddellijk fobieën, 
maar voorbestaande fobieën kunnen verergeren door ziekenhuiszorg 
en behandeling. Dit geldt vooral voor de meest voorkomende 
fobie, agorafobie (angst voor openbare plaatsen). Patiënten met 
claustrofobie hebben het vooral moeilijk tijdens procedures in nauwe 
ruimtes, zoals bij een CT-scan of een NMR-scan of radiotherapie. 

Benzodiazepines kunnen helpen om korte periodes te bestrijken, 
maar gedragstherapie en antidepressiva zijn doorgaans nodig voor 
een behandeling op lange termijn. 



3. Asthenie 

De term "asthenie" betekent verlies van energie, algemene zwakheid 
en het snel vermoeid raken bij lichaamsbeweging. Het is een vaak 
voorkomend symptoom bij terminale aandoeningen en maakt ook 
deel uit van het anorexia-cachexia-syndroom (zie p.8). 

Oorzaken (zie Kader 3.1) 

Patiënten met vergevorderde kanker of aids hebben een anormale 
spierfunctie, maar de onderliggende oorzaak is onduidelijk. Beperkte 
voedselinname kan ertoe bijdragen, maar een verbeterde voeding 
verandert de toestand gewoonlijk niet. Bij stervende patiënten 
is progressieve verzwakking een normaal onderdeel van het 
sterfproces. 

Veel van de oorzaken van asthenie zijn potentieel omkeerbaar. Ze 
kunnen gelinkt zijn aan de ziekte zelf (bv., langdurige inactiviteit veroor- 
zaakt atrofie) of aan de behandeling ervan. Asthenie is een veelgeziene 
bijwerking van radio- en/of chemotherapie, maar in deze gevallen 
treedt er binnen de 2 weken na de behandeling verbetering op. 

Evaluatie 
De evaluatie moet vooral de ernstigheid van de asthenie 
inschatten en de effecten ervan op de graad van autonomie en het 
psychologisch welzijn van de patiënt. 
Specifieke effecten moeten in het oog worden gehouden; 
bijvoorbeeld, verzwakking van de ademhalingsspieren kan dyspneu 
veroorzaken en moeilijkheden om de slijmen te evacueren. 

Patiënten met een progressieve veralgemeende zwakheid zijn er zich 
meestal van bewust dat de dood nabij is. Dit kan angst veroorzaken, 
droefheid, en/of depressie. 



ASTHENIE 
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Behandeling 
Zoals bij alle symptomen, moeten reversibele oorzaken ge'identificeerd 
worden en waar mogelijk behandeld. 

Niet-medicamenteuze middelen 

Regelmatige beweging moet worden aangemoedigd omdat die de 
spierfunctie en de autonomie van de patiënt helpt behouden. Te veel 
inspanning moet echter vermeden worden en de patiënt moet een of 
meerdere rustperioden gedurende de dag hebben. 

Bezigheidstherapie is nuttig om te tonen hoe routine-activiteiten met 
de minst grote inspanning kunnen worden gedaan; dit helpt de patiënt 
zo lang mogelijk autonoom te zijn. 

Medicatie 

De medicatie voor asthenie is beperkt. Corticostero'iden of 
progestagenen kunnen nuttig zijn, in het bijzonder wanneer de 
asthenie geassocieerd is met het anorexia-cachexia syndroom. 



4. Constipatie 

Constipatie is een afname in de frequentie van de stoelgang en/ 
of de fysieke moeilijkheid om het rectum effectief te ledigen. De 
feces is doorgaans hard; de defecatie is pijnlijk en vergt een zware 
inspanning. Een gevoel van volheid van het abdomen is vaak 
aanwezig, en er kunnen ook intestinale kolieken zijn. 

Wanneer constipatie wordt verwaarloosd of ontoereikend wordt 
behandeld, leidt deze snel naar andere symptomen en complicaties: 

anorexie: 

nausea; 

overloopdiarree en fecale incontinentie; 

urineretentie; 

functionele intestinale obstructie; 

delirium. 

Oorzaken (zie Kader 4.1) 

Constipatie wordt vaak veroorzaakt door een combinatie van 
factoren, waarvan de meeste omkeerbaar zijn. 

Patiënten die geen toegang hebben tot de privacy van een toilet 
stellen de defecatie vaak uit, hetgeen op zijn beurt tot constipatie 
leidt. Dit is aannemelijk bij bedlegerige patiënten, bij wie het risico op 
constipatie nog wordt verhoogd door de inactiviteit. 

Bij de andere hoog-risico patiënten rekent men de ouderen en 
mensen met gevorderde kanker, van wie vele een verminderde en 
verstoorde intestinale motiliteit hebben (te wijten aan falen van het 
autonoom zenuwstelsel), en een verminderde gevoeligheid van de 
anocolische reflex. 
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Constipatie neemt toe door anorexie (door een verminderde aanvoer 
van voedingsvezels) en door dehydratatie. Patiënten die vaak braken 
hebben een hogere kans op constipatie omdat ze een lage inname 
hebben van zowel voeding als vloeistoffen. 



CONSTIPATIE 

Delirium is geen oorzaak van constipatie, maar constipatie bij 
patiënten met delirium blijft vaak ongeïdentificeerd tot deze ernstig 
geworden is. Andersom, kan constipatie delirium bevorderen. 

Bij patiënten met lokale pijn bij de ontlasting (bv. anale fissuur, 
aambeien) is het aannemelijk dat ze de stoelgang zullen uitstellen, 
hetgeen de zaak uiteraard alleen maar erger maakt. 

Patiënten met kanker kunnen constipatie ontwikkelen als een 
gevolg van intestinale obstructie (zie Hoofdstuk 1 O), autonome 
neuropathie (die de intestinale peristaltiek verhindert), hypercalcemie 
(die doorgaans te wijten is aan stoffen die door de kanker worden 
vrijgegeven, eerder dan aan botmetastasen), of depressie. 

Evaluatie 
Stoelgang 

Elke patiënt moet bevraagd worden over het actuele patroon 
van zijnlhaar stoelgang (frequentie van de stoelgang, volume en 
consistentie van de feces) en of er zich recente veranderingen 
voorgedaan hebben. 

Rectaal onderzoek 

Een rectaal onderzoek moet uitgevoerd worden indien de patiënt: 

blijvende constipatie heeft; 

tenesmus heeft (een gevoel van volheid in het rectum, ondanks 
ontlasting); of 

bij het lekken van vloeibare feces. 

Hoofddoel van het rectale onderzoek is het uitsluiten van fecale 
impactie (een grote, harde massa feces in het rectum). 

Abdominaal röntgenonderzoek 

Een abdominaal röntgenonderzoek kan de aanwezigheid en omvang 
van opgehouden feces bevestigen, maar dit is meestal onnodig. Het 
onderscheidt constipatie niet van darmobstructie in de evaluatie van 
een patiënt met een leeg rectum. 
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Preventie 
Constipatie is vaak te voorkomen, dit is in het bijzonder zo bij con- 
stipatie veroorzaakt door opioïden. Telkens men een opio'ide voor- 
schrijft moet men daar gelijktijdig een laxeermiddel bijvoegen (tenzij 
er een duidelijke tegenindicatie is). 

Het patroon van de stoelgang moet tweemaal in de week worden 
nagegaan bij alle terminaal zieke patiënten. Constipatie is makkelijker 
te behandelen als die vroeg is opgespoord, en complicaties kunnen 
worden voorkomen. 

Behandeling 
Complicaties (bv. urinaire retentie, zie p.109) moeten eerst worden 
opgespoord en gepast behandeld. 

Het doel van de behandeling van eenvoudige constipatie is dan weer 
een stoelgangpatroon te bereiken dat de symptomen verlicht. Drie 
comfortabele evacuaties per week zijn voor de meeste patiënten 
voldoende. 

Niet-medicamenteuze middelen 

Verhoogde fysieke activiteit, een vezelrijk dieet, en vloeistoffen 
kunnen helpen waar aangewezen. In geval een partiële 
darmobstructie aanwezig is, moet de inname van vezels echter 
worden beperkt. 

Indien mogelijk moet de patiënt worden geholpen om zich in de 
privacy van een toiletkamer te installeren. Bij bedlegerige patiënten 
moet een toiletstoel worden gebruikt. Bedpannen moeten worden 
vermeden - zij veroorzaken gêne en ongemak, en vragen dat de 
patiënt een onnatuurlijke houding aanneemt die de stoelgang 
belemmert, met een verergering van de constipatie tot gevolg. 

Pijn en braken maken de patiënt vatbaar voor constipatie en moeten zo 
snel mogelijk worden behandeld om verdere complicaties te vermijden. 

Fecale impactie kan samengaan met urinaire retentie, met of zonder 
overloop-incontinentie (zie p.112) 
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Laxatieven (zie Tabel 4.1) 

Laxatieven zijn voor de meeste patiënten nodig. De belangrijkste 
types zijn: 

vezellaxatieven (bv. zemelen); 

verwekers (bv. vloeibare paraffine); 

bevochtigende laxatieven (bv. docusaat); 

stimulerende laxatieven: 
minerale zouten (bv. magnesiumhydroxide) 
contactlaxatieven (bv. senna, bisacodyl, fenolftale'ine): 

osmotische laxatieven (bv. lactulose); 

rectale agentia: 
zetpillen (bv. glycerine, bisacodyl) 
lavementen (bv. arachideolie, fosfaat, citraat). 

Vezellaxatieven 
Vezellaxatieven zijn gelijkaardig aan voedingcvezels: ze werken 
als een onverteerd residu dat vloeistof weerhoudt, en daarmee 
het volume van de feces vergroot. Ze vergroten ook het bacteriële 
gehalte van de feces, hetgeen het fecale volume nog vergroot 
(bacteriën kunnen tot de helft van de fecale massa uitmaken). 

Vezellaxatieven worden zelden gebruikt bij patiënten met een 
terminale aandoening. Ze werken alleen als de vloeistofinname 
normaal is. Indien de vloeistofinname beperkt is kunnen ze obstructie 
veroorzaken door impactie van een grote fecale massa in de colon. 

Verwekers 
Laxatieven zoals vloeibare paraffine ageren als een glijmiddel voor de 
doorgang van feces in de dikke darm, rectum en anus. Ze zijn vooral 
nuttig bij patiënten die door anale fissuren en hemorr6iden een 
pijnlijke stoelgang hebben. 

Verwekers hebben verschillende potentiële bijwerkingen: 

patiënten kunnen ze onsmakelijk vinden; 

absorptie van vetoplosbare vitamines wordt verminderd bij 
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langdurig gebruik 

lekken uit de anus kan voorkomen 

accidentele aspiratie kan slikpneumonie veroorzaken 

Verwekers worden best als een emulsie gegeven, die stimulerende 
laxatieven bevat zoals magnesiumhydroxide of fenolftale'ine. 
Dergelijke bereidingen houden een laag risico op anaal lekken of 
slikpneumonie in. 

Bevochtigende laxatieven 
Bevochtigende laxatieven werken als oppervlaktebevochtigende 
agenten en verhogen de opname van vloeistof in de feces. Bij hoge 
doses hebben ze ook een stimulerende werking. 

Stimulerende laxatieven 
Bij de stimulerende laxatieven rekent men o.a. de minerale zouten 
(bv. magnesiumhydroxide) en contactstimulatoren (bv. bisacodyl). 
Hun werkingsmechanismen worden in Tabel 4.1 beschreven. Deze 
medicatie kan abdominale kolieken veroorzaken. 

Osmotische laxatieven 
Osmotische laxatieven zijn suikers die niet verteerd worden in 
de dunne darm. Wanneer ze de dikke darm bereiken hebben ze 
verschillende effecten die constipatie helpen te verlichten. Hun 
belangrijkste effect is retentie van water in de dunne darm, hetgeen 
het volume vergroot van de feces die de dikke darm binnenkomt. 
In de dikke darm worden osmotische laxatieven door bacteriën 
omgezet in organische zuren, die op hun beurt de peristaltiek 
stimuleren. 

Sommige patiënten verdragen de zoete smaak van osmotische 
laxatieven niet en kunnen ook een gevoel van abdominale volheid 
krijgen. 



Tafel 4.1 
Karakteristieken van verschillende laxatieven 

Groep Voorbeelden Start- Werkingsmechanismen Intreding Klinische opmerkingen 
doses van de 

werking 
Beperkt nut bij palliatieve zorg. Niet 

Vezellaxatieven Zemelen 4-8 g Doen het fecesvolume toenemen 2-4 dagen gebruiken bij beperkte vochhnname. 

Verwekers Vloeibare Glijmiddel voor de doorgang van Wordt gebruikt in emulsies*. Potentieel 
paraffine 10 ml feces. 
(minerale olie) Fecale verzachter. 

dagen gevaarlijk indien alleen gebruikt. 

Minerale zouten Magnesiumhy- , .8-3.6 g Activeren secretie van water en uur Wordt gebruikt in emulsies met 
droxide elektrolyten in de darmmucosa. Verwekers* 

w 
Bevochtigende Sodium Verhogen de vochtopname van Wordt gebruikt in combinatie metsen- 

laxatieven docusaat *Oo mg feces. Contactstimulator bij hoge 12-48 uur na of bisacodyl. Wordt alleen gebruikt 
" avond doses. bij onvolledige intestinale obstructie 

Contactlaxatieven 
Senna 

15-30 mg 
's avonds Rechstreeks stimulerend effect, Eerstelijnsbehandeling voor eenvou- 

activeert de peristaltiek in de dige constipatie.* vooral in geval van 
Bisacodyl 10 mg colon. Activeren secretie van water "l2 uur gereduceerde darmmotiliteit (bv. door 

en elektrolyten in de darmmucosa. opioiden) 
Dantron 50 mg 

Osmotische 15 mg's Tweedelijnsbehandeling voor eenvou- 
laxatieven LactuloSe avonds Weerhouden water in de darm 12-24 uur dige constipatie 

30 ml 's door osmose 
Sorbitol (30%) avonds 

*Zie Kader 4.2, pagina 34. 
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Rectale agentia 
Rectale agentia (zetpillen en lavementen) hebben verschillende 
toepassingen: 

behandeling van fecale impactie; 

bijkomende behandeling voor patiënten die niet voldoende 
geholpen worden door orale laxatieven; 

alternatieve behandeling voor patiënten die orale laxatieven niet 
verdragen; 

lediging van het rectum bij patiënten met 
ruggenmergcompressie. 

Zetpillen 

Glycerine is een hydrofiele verzachter en "volumen-vergroter; het 
kan de rectale peristaltiek ook rechtstreeks stimuleren; 

Bisacodyl is een contactstimulerend laxatief dat oraal kan 
worden toegediend (zie boven) of rectaal. Rectale bereidingen 
hebben een snellere werking (minder dan een uur, vergeleken 
met 6-12 uur) 

Lavementen 

Arachideolie-lavementen zijn nuttig om ge'impacteerd feces te 
verzachten. Indien mogelijk moeten ze 's nachts opgehouden 
worden. 

Zoutbevattende lavementen (fosfaat of citraat) stimuleren 
de peristaltiek rechtstreeks. Deze zouten kunnen deels 
geabsorbeerd worden. 

Cisapride 
Cisapride (1 0 mg om de 6 uur, of 20 mg om de 12 uur, oraal) 
bevordert een gecoördineerde activiteit van dunne en dikke darm. 
In combinatie met een laxatief vormt het een bruikbare behandeling 
voor patiënten met intestinale dysmotiliteit, bv., het "irritablen- 
colonsyndroom. 



CONSTIPATIE 

Principes bij hef voorschrijven van laxafieven 
De principes die gelden bij het voorschrijven van laxatieven zijn 
dezelfde als die bij elk rationeel voorschrift: 

"Oraal" 
Laxatieven moeten indien mogelijk via de mond worden toegediend. 

"Op tijd " 
Laxatieven moeten in het algemeen één of tweemaal daags worden 
gegeven (niet occasioneel). 

"Individueel" 
Bij elke patiënt moet de dosis aangepast worden zodat de 
constipatie verlicht wordt zonder bijwerkingen (d.i., abdominale 
kolieken, diarree, en fecale incontinentie). 

"Houd het simpel" 
De dosis van een bereiding moet geoptimaliseerd worden vooraleer 
een andere bereiding wordt voorgeschreven. 

Het is doorgaans beter om met een stimulerend laxatief te beginnen. 
Een vijfstappenplan wordt voorgesteld voor het behandelen van 
eenvoudige constipatie (zie Kader 4.2). De doses moeten één of 
tweemaal per week geëvalueerd worden. 

Praktijkpunten 
Kolieken. Indien een stimulerend middel kolieken veroorzaakt, 
moet de dosis gereduceerd worden of verdeeld over kleinere, meer 
frequente doses. Indien dit niet afdoend is om het probleem op te 
lossen, moet gestopt worden met de stimulerende laxatieven en een 
alternatief voorgeschreven worden. Indien de kolieken aanhouden, 
moet de patiënt opnieuw onderzocht worden om darmobstructie uit 
te sluiten (zie p.68-70). 
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verbetering is, kan een osmotisch 
orden bv. lactul 

Diarree. Indien er zich diarree voordoet tijdens de behandeling 
moet de patiënt opnieuw onderzocht worden (rectaal onderzoek 
inbegrepen) om fecale impactie (zie hieronder) en intestinale 
obstructie uit te sluiten. Het toedienen van laxatieven moet 24 uur 
worden gestopt en dan heropgestart met de helft of drie vierde van 
de oorspronkelijke dosis. 

Fecale impactie 
De behandeling is verschillend bij zachte of harde feces: 

Impactie met zachte feces moet worden behandeld met een 
bisacodyl-zetpil (1 0-20 mg), gevolgd door een zouthoudend 
lavement 2 uur later. 



CONSTIPATIE 

Indien de feces hard is, moet in de late avond een 
arachideolielavement toegediend worden dat gedurende de 
nacht moet worden opgehouden, gevolgd door een bisacodyl- 
zetpil (10-20 mg) 's ochtends en een zoutbevattend lavement. 

Indien geen spontane defecatie gebeurt, kan het zijn dat de feces 
door digitale manipulatie moet worden verwijderd. Deze procedure 
vereist premedicatie met een benzodiazepine (bv. lorazepam 2 mg, 
oraal of intraveneus; of midazolam 2 mg, oraal of subcutaan). 



5. Hoest 

Chronische hoest kan iemand uitputten. Het belet de patiënt om te 
rusten en te slapen, veroorzaakt angst zowel bij patiënt als familie en 
kan de pijn vergroten. 

De hoestreflex 

Hoest is een explosieve expiratie die slijm en andere materie uit de tra- 
chea en bronchiën evacueert. De hoestreflex wordt opgewekt wanneer 
receptoren in de onderste of bovenste ademhalingswegen geactiveerd 
worden door verschillende stimuli (bv. mucus, vreemd lichaam, bron- 
choconstrictie, droogheid, of structurele distorsie van de luchtwegen). 

De receptoren sturen signalen via de nervus vagus naar 
"hoestcentra" in de hersenstam. De hoestcentra genereren dan de 
motorische reflex die doet hoesten. 

Oorza ken (zie Kader 5.1) 

Veelvoorkomende oorzaken van hoest zijn o.a. roken, astma, 
chronische bronchitis/emfyseem, respiratoire infecties, aspiratie en 
linker ventriculair falen. 

Sputumretentie komt vooral voor bij zwakke, gedehydrateerde 
patiënten, in het bijzonder bij zij die anticholinerge medicatie krijgen 
(die het mucus kleverig maken). 

Hoest is een veelgeziene bijwerking van angiotensineconversie- 
enzyminhibitoren (ACE-inhibitoren), die veel gebruikt worden voor de 
behandeling van hypertensie en hartfalen. De hoest verdwijnt vaak 
spontaan tijdens de behandeling. 

Postnasale drip (vloeiing uit de neus-keelholte, die in de strot sijpelt) is 
een frequente oorzaak voor hoest en is vaak aan sinusitis te wijten. 
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Evaluatie 
Er moet worden gezocht naar de onderliggende oorzaak van de 
hoest bij de patiënt. De hoest kan of "vochtig" ( met sputum), of 
"droog" zijn (zonder). De drie belangrijkste types van hoest zijn: 

vochtige hoest en de patiënt kan goed hoesten; 

vochtige hoest maar de patiënt is te zwak om goed te hoesten; 

droge hoest. 

Veel patiënten met hoest hebben ook dyspneu, hetgeen vaak 
aanwijzingen voor de diagnostiek geeft (zie p.55). 

Behandeling (zie Kader 5.2) 

De onderliggende oorzaak van de hoest (en dyspneu, indien 
aanwezig) moet worden behandeld, bv., met diuretica voor hartfalen, 
antibiotica voor infecties, of bronchodilatoren voor bronchospasmen. 
Als men denkt dat de hoest te wijten is aan anticholinerge medicatie, 
moet deze indien mogelijk worden gestopt of verminderd. 

Niet-medicamenteuze middelen 

Een zoutoplossing in verstuiving (2-5%) kan helpen om een 
droge, ge'irriteerde keel te bevochtigen of om taai slijm los te 
maken voor borstfysiotherapie. 

Fysiotherapie voor de borst: 
- Ademhalingsoefeningen en posturale drainage helpen bij 

patiënten met excessieve longsecreties; 



- Borsttappotage moet in het algemeen vermeden worden 
omdat deze bij sommige patiënten de longfuncties kan 
aantasten door atelectase (klaplong) te veroorzaken, of 
hypoxie enlof bronchoconstrictie. 

Aspiratie helpt om visceuze secreties uit de bovenste luchtwe- 
gen te verwijderen, maar kan ook een brochoconstrictiereflex 
veroorzaken. 

Houding: wanneer mogelijk, moet de patiënt rechtop zitten om 
de expectoratie te vergemakkelijken (uithoesten van sputum). 

Medicatie 

Enige nuttige geneesmiddelen: 

siropen; 

opioïden; 

lokale verdoving; 

bronchodilatatoren; 

corticostero'iden. 
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Siropen 
Eenvoudige siropen (sacharosesiroop) zijn vaak nuttig. Ze werken 
door een beschermende laag aan te brengen over de gevoelsre- 
ceptoren van de keel. Siroop mag alleen gebruikt worden of als een 
basissiroop in hoestbereidingen met opididen. 

Opioïden 
Opioïden werken in op de receptoren in het hoestcentrum. Cod@ine 
en morfine zijn beide veelgebruikt in de behandeling van hoest. 

Indien de patiënt al moifine krijgt (of een ander opi6ide), is het beter 
de dosis te verhogen om de hoest te controleren, dan een bijkomend 
opio'ide voor te schrijven (d.i., codeïne). Zoals bij medicatie voor 
pijn is regelmatige dosering "op tijd en stond" essentieel voor een 
optimale hoestcontrole. 

Dextromethorfan is een niet-analgetisch opiciide dat veel gebruikt 
wordt om de hoest te onderdrukken. De dosis varieert van 10-30 mg 
om de 4-8 uur. 

Lokale verdoving 
Een lokaal verdovingsmiddel kan in de vorm van pastilles gegeven 
worden. Deze helpen bij het verlichten van de hoest veroorzaakt 
door keelirritatie. Als alternatief kan men het middel rechtstreeks 
in de luchtwegen brengen met een verstuiver. Deze methode is 
vooral nuttig bij patiënten met longtumoren. Aanbevolen doses zijn 
2% lidoca'ine (5ml) of 0.25% bupivaca'ine (5 ml). Een reanimatie- 
uitrusting moet beschikbaar zijn, vooral bij de eerste dosis, omdat de 
behandeling bronchospasmen kan veroorzaken. 

Lokale verdoving kan de slikreflex inhiberen, en dat vergroot het 
risico op aspiratie in de longen. Voeding en visceuze dranken moeten 
tot ongeveer een uur na elke verstuiving worden vermeden, maar het 
is veilig om slokjes water toe te laten om de smaak van de medicatie 
weg te spoelen. 

Bronchodilatatoren 
Bronchodilatatoren (bv., salbutamol, ipratropiumbromide, 
theofylline) verlichten bronchoconstrictie (een hoeststimulus) en 
vergemakkelijken de expectoratie. 



Corticosteroïden 
Corticostero'iden kunnen helpen wanneer de hoest te wijten is aan de 
compressie van een luchtpijp door een tumodkanker. Ze ageren door 
het peritumoraal oedeem te verkleinen, en verminderen daarbij de 
bronchiale compressie. 



6. Delirium en dementie 

Definities 

Er zijn twee belangrijke types van cognitieve stoornissen bij terminaal 
zieke patiënten: delirium en dementie. Beide gaan gepaard met een 
verlies van kortetermijngeheugen, oordeel en denkvermogen. 

Delirium en dementie kunnen gelijktijdig voorkomen bij terminaal 
zieken, maar het is in de regel belangrijk ze te onderscheiden (zie 
Tabel 6.1). Delirium heeft een acuut of subacuut verloop en is vaak 
omkeerbaar, daartegenover ontwikkelt dementie zich geleidelijk en is 
ze doorgaans onomkeerbaar. 

Het opkomen van cognitieve stoornissen veroorzaakt leed, niet 
alleen bij de patiënt, maar ook bij zijdhaar familie. 

Verschijningsvormen van delirium 

Delirium ontwikkelt zich meestal acuut en, behalve in de laatste 
levensdagen, is dit doorgaans reversibel. Falen in de behandeling 
van de onderliggende oorzaak van delirium leidt meestal naar een 
verslechtering en, in sommige gevallen, een premature dood. 

Tabel 6.1 
Verschillen tussen delirium en dementie 

Delirium Dementie 

Begin: Acuut of subacuut Chronisch 
Verloop: Fluctuerend (vaak erger Progressief 

's nachts) 
Spraak: Incoherent Beperkte inhoud 
Besef: Bewust en angstig Weinig besef en niet betrokken (in een 

laat stadium) 
Hallucinaties: Veelvoorkomend Kunnen voorkomen (in een laat stadium) 
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Desoriëntatie is een constante - patiënten begrijpen niet goed waar 
ze zijn of wat er gebeurt, en zijn vaak bang of vijandig. Hallucinaties 
en parano'ide waan zijn veelvoorkomend, de aandachtsspanne is 
beperkt, en het kortetermijngeheugen is verstoord. Veel patiënten 
zijn opgewonden (d.i., mentale en fysieke onrust); anderen zijn 
teruggetrokken maar lijden vanbinnen onder de hallucinaties en 
waanideeën. 

Het bewustzijnsniveau fluctueert gewoonlijk en de slaappatronen 
zijn verstoord: de patiënt heeft de neiging 's nachts wakker te zijn en 
versuft overdag. 

Verschijningsvormen van dementie 

Dementie is een probleem dat vooral bij oudere patiënten voorkomt. 
Het begint gewoonlijk gradueel met een verstoring van het 
kortetermijngeheugen. De patiënt probeert dit te compenseren en zo 
voor de anderen verborgen te houden. 

In tegenstelling tot het delirium, blijft de patiënt betrokken met zijn 
omgeving, maar hijhij krijgt het steeds moeilijker om externe stimuli 
te begrijpen, te interpreteren of te beantwoorden -of hij/zij kan deze 
gewoon negeren. 

Oorzaken (zie Kader 6.1) 

Oorzaken van delirium 

Delirium wordt teweeggebracht door vele en gevarieerde 
stoornissen, waarvan een groot deel potentieel omkeerbaar is. 

Acute alcoholintoxicatie kan delirium veroorzaken, zoals 
andere verslavende middelen dat kunnen (bv., cocaine, 
cannabis, amfetamines, hallucinogene drugs). Ernstig delirium 
is een symptoom van alcoholontwenning en is aannemelijk bij 
gehospitaliseerde alcoholverslaafde patiënten. Intoxicatie met, of 
ontwenning van voorgeschreven opio'iden of psychotrope stoffen 
(bv., benzodiazepines, methylfenidaat, en fenothiazines) kunnen 
eveneens delirium veroorzaken. 
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Bij de andere belangrijke oorzaken rekent men verhoogde 
intracraniële druk te wijten aan een intracraniële tumor of 
hemorragie; en hematologische stoornissen zoals ernstige anemie, 
vitamine B,,-deficiëntie en coagulopathie. 

Delirium bij stervende patiënten is vaak te verklaren door een 
combinatie van orgaanfalen, biochemische stoornissen, enlof 
infectie. 

Oorzaken van dementie 

In tegenstelling tot delirium, zijn de meeste gevallen van dementie 
irreversibel omdat ze geassocieerd worden met een verlies aan 
hersenweefsel. De drie voornaamste oorzaken zijn de ziekte van 
Alzheimer, multi-infarctdementie, en aidsgerelateerde dementie. 
De onderliggende terminale aandoening is gewoonlijk niet de 
oorzaak van dementie (behalve bij aids), maar kan de symptomen 
teweegbrengen of verergeren. 

Evaluatie 
Het belangrijkste doel bij de evaluatie van een patiënt met een 
cognitieve stoornis is het uitsluiten van omkeerbare oorzaken (bv., 
fecale impactie of een opgezwollen blaas - beide kunnen agitatie en 
lijden veroorzaken). 

Dementie gaat meestal gepaard met angst of depressie eerder dan 
met een uitgesproken cognitieve stoornis. Andersom, kan een 
oudere patiënt met fysieke en mentale achteruitgang door depressie 
verkeerdelijk de diagnose van dementie krijgen. 

Delirium, dementie, angst, en depressie kunnen gemengd optreden. 
Doel van de evaluatie is bij elke patiënt te identificeren of er 
onderliggende oorzaken aanwezig zijn voor delirium of dementie, en 
de aanwezigheid en ernst op te sporen van angst en depressie. 

Een ongeschikte behandeling kan schadelijk en zelfs gevaarlijk zijn. 
Bijvoorbeeld: 

indien delirium in een vroeg stadium verkeerd werd ingeschat en 
behandeld met een antidepressivum kan dat de toestand van de 
patiënt dramatisch verergeren; 
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indien een patiënt met angst en dementie benzodiazepines 
toegediend krijgt, kan dit zijnlhaar vermogen verder beperken 
om gepast op stimuli van de omgeving te reageren. 

Evaluatie van de mentale toestand 

Wordt een cognitieve stoornis vermoed, dan moet een systematische 
evaluatie worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door een standaard 
vragenlijst te gebruiken (bv., mini-mental state examination MMSE). 
Het is van belang te determineren of wat de patiënt meemaakt 
verkeerde perceptie is, illusie (verkeerde interpretatie), waan 
(doorgaans parano'ide) of hallucinaties. 

Door een gesprek met de familie wordt meestal duidelijk of de diag- 
nose delirium moet zijn (normale cognitieve functie tot voor kort) of 
dementie (lange geschiedenis van progressieve cognitieve stoornis). 
Een lange geschiedenis van cognitieve verstoring met een recente 
plotse achteruitgang suggereert dementie, verzwaard met delirium. 

Alle patiënten moeten onderzocht worden op de aanwezigheid van 
angst en depressie (zie Hoofdstukken 2 en 7). 

Behandeling 
Een geslaagde behandeling voor de patiënt met delirium of dementie 
hangt af van een accurate evaluatie en een correcte diagnose. Van 
uiterst belang hierbij is het uitsluiten van omkeerbare stoornissen die 
delirium kunnen hebben voortgebracht. 

Niet-medicamenteuze middelen 

Een patiënt met delirium of dementie moet met hoffelijkheid en res- 
pect bejegend worden.. Het is essentieel om de angst van de patiënt 
te verlichten en om verkeerde perceptie te verhelpen. Deze objectie- 
ven kunnen bereikt worden door aandacht voor communicatie, dage- 
lijkse routine en fysieke veiligheid. 

Communicatie 
Elke procedure en gebeurtenis moet zorgvuldig aan de patiënt 
worden uitgelegd, in eenvoudige termen die de patiënt zal verstaan. 
Elk individueel probleem - ook hallucinaties en waan - moet openlijk 
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met de patiënt besproken worden. 

Dagelijkse routine 
Een dagelijkse vertrouwde, veilige en geruststellende routine moet 
worden behouden. Het oriëntatiegevoel van de patiënt kan worden 
geholpen door het gebruik van een kalender in grote druk, een 
zichtbare wandklok en nachtlicht. De regelmatige aanwezigheid van 
een familielid of een goede vriend moet aangemoedigd worden. 

Fysieke veiligheid 
In het algemeen moeten patiënten zoveel mogelijk bewegingsvrijheid 
krijgen zonder daarbij een gevaar voor zichzelf of anderen te 
betekenen. Doorgaans moeten ze echter begeleid worden, en dit is 
essentieel wanneer zij de afdeling of hun verblijf verlaten. 

Dwang (vastbinden) mag niet gebruikt worden bij geagiteerde 
patiënten. Medicatie is humaner en is bijna steeds doeltreffend. 
Bedstangen zijn gevaarlijk; het is veiliger een matras op de grond te 
gebruiken. 

Medicatie 

De medicatie moet worden overlopen om middelen te identificeren 
die cognitieve stoornis kunnen veroorzaken of ertoe bijdragen: 

De dosis van de psychoactieve medicatie moet worden 
herbekeken en indien mogelijk verminderd. 

Recent aangevraagde medicatie moet gecontroleerd worden op 
fouten in het voorschrift of de toediening. 

Stimulantia van het centrale zenuwstelsel (bv. methylfenidaat, 
dexamfetamine) moeten gestopt worden. 

Indien de patiënt hoge doses morfine krijgt en tekenen geeft van 
irritabiliteit van het centrale zenuwstelsel (bv. myoclonus); moet 
een alternatief opioïde overwogen worden (bv. hydromoríone of 
methadon), indien beschikbaar. 

Zoals steeds is de specifieke behandeling van de onderliggende 
oorzaak, waar mogelijk, de eerste prioriteit. 
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Voor de verlichting van deliriumsymptomen maakt men gebruik van 
neuroleptica (bv., haloperidol, chloorpromazine, levomepromazine) 
of benzodiazepines, hetzij oraal, hetzij door injectie. In de regel 
wordt de dosis van de medicatie doorgaans verminderd wanneer 
overgeschakeld wordt van orale toediening naar injectie omdat de 
biologische beschikbaarheid groter is bij injectie. 

Zoals op andere vlakken van symptoombestrijding, moet bij het 
voorschrijven van een geneesmiddel de dosis worden aangepast om 
het gewenste effect te bereiken zonder onaanvaardbare bijwerkingen 
te veroorzaken. 

In het algemeen moeten sederende en psychoactieve middelen 
worden vermeden bij dementie omdat zij de neiging hebben de 
toestand te verergeren. De belangrijkste uitzondering op deze regel 
is haloperidol (zie onder). 

Waarschuwing: De combinatie van een opio'ide met een 
neurolepticum en/of benzodiazepines kan soms een diepe sedatie 
veroorzaken en vertraagde respiratie. Het risico moet worden 
afgewogen tegen de noodzaak om het lijden van de patiënt (en zijn 
familie) te verlichten. Zoals altijd moet de dosis zorgvuldig aangepast 
worden naargelang de effecten van vorige doses. 

Haloperidol 
Haloperidol is een aangewezen geneesmiddel voor geagiteerde 
patiënten. De gebruikelijke startdosis is 1-2 mg oraal of subcutaan, 
herhaald wanneer nodig. Een regelmatige dosis voor het slapengaan 
of voor een 12 uur-regime is vaak nuttig. Doses tot 30 mg over 24 
uur kunnen soms vereist zijn. 

Chloorpromazine 
Chloorpromazine kan gebruikt worden wanneer een sederend 
effect nodig is. De gebruikelijke startdosis is 10-50 mg, oraal of 
intramusculair (chloorpromazine irriteert en mag niet subcutaan 
g@injecteerd worden). De dosis kan om het uur worden herhaald tot 
de patiënt gekalmeerd is, waarna een regelmatige dosis kan worden 
gegeven om de 8-1 2 uur. 
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Levomeprazine (methotrimeprazine) 
Levomeprazine heeft een groter sederend effect dan chloorpro- 
mazine en bij ambulante patiënten veroorzaakt het vaak posturale 
hypotensie. De medicatie is het meest geschikt voor bedlegerige 
patiënten bij hun laatste levensdagen. De startdosis voor een geagi- 
teerd patiënt is 10- 25 mg, om het uur herhaald indien nodig, tot de 
patiënt gekalmeerd is. Voor een onderhoudsbehandeling is een dosis 
om de 12 uur gewoonlijk voldoende. 

Benzodiazepines 
Indien de patiënt aan delirium lijdt, en de dood nabij is, kan het 
sedatieve effect van benzodiazepines welkom zijn. Indien anderzijds 
wordt verwacht dat de patiënt met delirium weer naar een normale 
mentale staat terugkeert, kan het desor.iënterende effect van 
benzodiazepines herstel vertragen. 

Voorbeelden zijn o.a. lorazepam (0.5-2 mg om de 6-8 uur, oraal, 
sublinguaal, of subcutaan) of oxazepam (5-20 mg, oraal om de 6 uur). 

Midalozam is een kortwerkend benzodiazepine dat snel werkt. De 
startdosis is 2-5 mg subcutaan of intraveneus, gevolgd door 1-4 mg/ 
uur door continu subcutaan infuus. 



7. Depressie 

Depressie mag niet met droefheid verward worden. Droefheid is 
een normale reactie wanneer iemand weet dat hij/zij een terminale 
aandoening heeft. Depressie is een specifieke aandoening en is 
anormaal. 

Depressie komt voor bij 5-1 0% van de patiënten met een terminale 
ziekte, maar ze is omkeerbaar en moet niet als een onvermijdelijk 
gevolg gezien worden van kanker, aids, of enige andere terminale 
aandoening. Men moet de patiënten toestaan om verdriet te hebben 
en te rouwen maar van een onbehandelde depressie aan het einde 
van hun leven zouden ze moeten gespaard blijven. 

Oorzaken (zie Kader 7.1) 

De situationele oorzaken zijn sterk gelijkend op die van angst (zie 
p.15). Depressie en angst komen vaak samen voor. 

Tot de patiënten met een hoger risico rekent men diegenen met on- 
gecontroleerde fysieke symptomen (vooral pijn) en diegenen die een 
biologische voorbeschiktheid hebben (persoonlijke of familiale voor- 
geschiedenis van depressie). Patiënten met kanker van de pancreas 
hebben een bijzonder hoog risico op depressie. 

Evaluatie 
Bij patiënten die niet terminaal ziek zijn wordt de diagnose van 
depressie vergemakkelijkt door fysieke verschijnselen, bv., slaap- 
patroon, vermoeidheid, constipatie, en anorexie. Bij terminaal zieke 
patiënten zijn deze fysieke verschijnselen veelvoorkomend, of nu een 
depressie aanwezig is of niet. De diagnose van depressie gaat bijge- 
volg vooral uit van de psychologische verschijnselen: 

een depressieve gemoedstoestand voor tenminste de helft van 
de tijd, gedurende tenminste 2 weken; 
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verlies van interesse in mensen of activiteiten die normaal plezier 
verschaffen 

sociale teruggetrokkenheid; 
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verlies van interesse in het persoonlijk voorkomen; 

emotieloos gezicht; 

gebrekkige concentratie; 

frequent huilen; 

hopeloosheid (het gevoel dat het geen zin heeft om nog te pro- 
beren iets te maken van wat er nog van het leven overblijft); 

schuldgevoelens; 

zelfmoordgedachten, die tot zelfmoordpogingen kunnen leiden 
of tot het vragen naar euthanasie. 

Depressie versus delirium 

Depressie valt soms moeilijk te onderscheiden van een beginnend 
delirium omdat beide aandoeningen kunnen gekarakteriseerd wor- 
den door sociale teruggetrokkenheid, weinig concentratie en een 
beperkte gedachtengang. Bovendien blijken sommige depressieve 
patiënten ook angstig te zijn en geagiteerd, hetgeen de diagnose nog 
ingewikkelder maakt. 

Behandeling 
Niet-medicamenteuze middelen 

Patiënten moeten worden aangemoedigd om over hun gevoelens te 
spreken. Men moet hen helpen inzien dat de depressie zal vermin- 
deren door er open over te praten, door controle van de symptomen 
en, indien nodig, door een antidepressivum. 

Familieleden zijn vaak uit het lood geslagen door de depressieve 
gemoedstoestand van de patiënt en en weten aanvankelijk soms 
niet hoe ze moeten reageren om de patiënt te kunnen helpen. Met 
toestemming van de patiënt, kan men de aandoening uitleggen aan 
de familie zodat alle betrokkenen samen de situatie begrijpen. 

Psychologische therapie 
Met cognitieve-gedragstherapie kan men milde of gematigde de- 
pressie vaak even makkelijk verlichten als met antidepressiva. Het 
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heeft geen bijwerkingen en wordt over het algemeen goed aanvaard 
door patiënten. De behandeling moet worden gegeven door mensen 
opgeleid in de mentale zorg. 

Medicatie 

Antidepressiva 
Antidepressiva zijn vereist voor de meeste gevallen van zware de- 
pressie (bv., depressie geassocieerd met zelfmoordgedachten) en 
voor depressie die niet is verbeterd ondanks psychotherapie (indien 
beschikbaar) en ondersteuning van familie en klinische staf. 

Doel van de therapie met antidepressiva is de depressie te verlichten 
zonder onaanvaardbare bijwerkingen te veroorzaken. 

Keuze van he t antidepressivum 
Het tricyclisch antidepressivum amitriptyline is de eerste keuze voor 
het merendeel van de patiënten. Het is goedkoop, effectief en bijna 
overal te verkrijgen. De startdosis is 10-25 mg oraal voor het slapen- 
gaan, om de 3-7 dagen verhoogd tot 50-70 mg. Enkele patiënten 
hebben hogere doses nodig (tot 150 mg voor het slapengaan). 

Amitriptyline heeft vaak storende anticholinerge effecten (vertroebeld 
zicht, droge mond, constipatie, urinaire retentie). Antidepressiva met 
een geringere anticholinerge activiteit moeten worden overwogen bij 
patiënten die deze problemen al hebben of dreigen te krijgen. Bij de 
voorbeelden vindt men imipramine, desipramine, dosulepine (dothie- 
pin), of een van de duurdere selectieve serotonine-heropnamerem- 
mers (§§RI's). 

Bij patiënten met een voorgeschiedenis van depressie, moet reke- 
ning worden gehouden met eerdere reacties op (en tolerantie voor) 
antidepressiva, vooraleer een behandeling wordt voorgeschreven. 

Monitoring van de behandeling 
Het beoogde effect van amitriptyline (en meeste andere antidepressiva) 
kan soms pas 2-3 weken na het begin van de behandeling intreden. 
Daarentegen treden de sederende en anticholinerge effecten meteen 
op. Rekening houdend met de uitgestelde antidepressieve werking moet 
tenminste 2 weken doorgegaan worden met amitriptyline 50-70 mg 
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voor het slapengaan. Indien de depressie na deze periode niet is 
verbeterd, moet de dosis worden verhoogd in stappen van 25 mg tot 
een maximum van 150 mg. 

Deze benadering slaat aan bij ongeveer drie vierde van de patiënten, 
bij wie de behandeling onbeperkt moet voortgezet worden, op voor- 
waarde dat ze goed wordt verdragen.. 

Indien ernstige anticholinerge effecten optreden enlof de depressie 
aanhoudt, moet de medicatie worden gestopt en vervangen door 
één van de alternatieve antidepressiva hierboven vermeld. 

Patiënten die niet reageren op antidepressiva moeten een consultatie 
krijgen bij een psychiater. 

Benzodiazepines 
Benzodiazepines kunnen een depressie erger maken. Alprazolam 
kan echter nuttig zijn voor patiënten met een gemengde angst-de- 
pressie indien ze sedatie voor de nacht nodig hebben en de anticho- 
linerge effecten van antidepressiva niet verdragen. Het middel mag 
niet als enige medicatie gebruikt worden om ernstige depressie 
te behandelen. De toediening van alprazolam mag niet abrupt ge- 
stopt worden na langdurig gebruik, noch mag het prompt vervangen 
worden door andere benzodiazepines. De gebruikelijke startdosis is 
0.25 mg 's avonds, en de maximum onderhoudsdosis is 2 mg om de 
8 uur. 



8. Dyspneu 

Dyspneu is een onaangenaam gevoel bij het ademen. De patiënt 
spreekt van ademloosheid of moeilijkheid om te ademen. De meeste 
types van dyspneu zijn geassocieerd met tachypneu (snelle ademha- 
ling) enlof hyperpneu (overmatig diepe ademhaling). 

Het dyspneugevoel wordt geleid door centra in de hersenstam. Deze 
kunnen worden gestimuleerd via: 

receptoren in de medulla en carotiden, die reageren 
op chemische veranderingen in het bloed (Pco2, Po2, 
en pH); 

receptoren in de ademhalingsspieren, die informatie verschaffen 
over de spierarbeid; 

Receptoren in de longen (in de luchtwegen, rond bloedvaten, en 
in de longparenchym), die gevoelig zijn voor verstoringen van 
de longanatomie, inflammatie, oedeem, en veranderingen in de 
pulmonaire vasculaire druk. 

Oorzaken (zie Kader 8.1) 

Dyspneu is vaak te wijten aan verschillende oorzaken bij dezelfde 
patiënt. Minstens één van deze oorzaken kan gedeeltelijk of volledig 
omkeerbaar zijn. 

Bijna alle patiënten met dyspneu in rust zijn angstig. Ernstige dys- 
pneu is beangstigend voor zowel patiënt als familie. Angstgevoelens 
als "Ga ik mij doodverslikken?" of "Ga ik stikken?" komen vaak voor. 
De angst die dyspneu veroorzaakt verergert deze wederom: 

dyspneu + het niet begrijpen + vrees ->angst ->versnelde 
ademhaling ->toename van de dyspneu 

Pijn verergert dyspneu, deels door toegenomen angst en deels door 
beperking van de ademhalingsbewegingen. 
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Evaluatie 
De volgende vragen helpen bij het identificeren van de oorzaak van 
dyspneu: 

Zijn er aanwijzingen in de medische voorgeschiedenis van de 
patiënt? 

Is de patiënt angstig? 

Wordt de dyspneu erger bij lichaamsbeweging? Dyspneu met 
een fysieke oorzaak wordt altijd erger bij het gaan of bij andere 
oefeningen. Indien de dyspneu in rust aanwezig is en niet door 
beweging is be'invloed, is angst aannemelijk de belangrijkste 
oorzaak. 

Vertoont de patiënt tekenen van cyanosis, anemie, of asthenie? 

Is de dyspneu plots begonnen? Indien ja, overweeg: 
- longembolie; 
- cardiale oorzaak (aritmie, linker ventrikeldysfunctie, myocard- 

infarct); 
- klaplong door obstructie of pneumothorax; 
- bronchospasmen (astma, allergische reactie). 

Is de dyspneu episodisch? Indien ja, overweeg: 
- bronchospasmen; 
- angst; 
- multipele longembolieën. 

Is er verhoogde veneuze druk in de hals, een galopperend ritme, 
of ruis? Indien ja, overweeg: 

- congestief hartfalen; 
- pericardiale effusie; 
- obstructie van de vena cava superior: 
- pulmonaire tumormassa. 

Maximaal expiratoire volumestroom 

De peakflowmeter is een eenvoudig en goedkoop instrument dat aan 
bed kan gebruikt worden om bronchospasmen te identificeren en te 
beoordelen. De meter moet zowel vóór als na de inhalatie van een 
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P-agonist (bv., salbutamol) in standaarddosis gebruikt worden om 
het effect van de behandeling te meten. 

Wheezing is doorgaans afwezig bij terminaal zieke patiënten met 
bronchospasmen, in het bijzonder indien er een voorgeschiedenis 
van zwaar roken, chronische bronchitis of astma is. De peakflowme- 
ter kan gebruikt worden voor de diagnose van bronchospasmen bij 
deze patiënten. 

Onderzoeken 

Eén of verscheidene van de volgende onderzoeken kunnen nuttig 
zijn: 

röntgenfoto van de borstkas 

hemoglobine; 

EKG. 

Een ventilatie-perfusiescan is soms nuttig bij patiënten met een ver- 
moeden van longembolie. Andere onderzoeken (bv., spirometrie en 
bloedgassen) kunnen belastend zijn voor de patiënt en zijn niet vaak 
vereist. 

Behandeling 
Behandeling van de onderliggende oorzaak 

Zoals voor alle symptomen, is het essentieel om de onderliggende 
oorzaak/oorzaken van dyspneu te identificeren en zo mogelijk te 
behandelen. Voorbeelden van specifiek omkeerbare oorzaken en hun 
behandelingen zijn: 

Obstructie door een tumor (bovenste luchtwegen, bronchus, of 
vena cava superior): radiotherapie (hormoontherapie of chemo- 
therapie voor gevoelige tumoren). 

Lymfangitis carcinomatosa: corticostero'iden op proef, bv., dexa- 
methasone 8 mgldag gedurende 7 dagen; bij een gunstig effect 
mag een onderhoudsdosis van 2-4 mgldag gegeven worden. 

Bronchospasmen: bronchodilatatoren. 
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Hartfalen: diuretica en andere middelen kunnen gepast gegeven 
worden. 

Borstinfecties: antibiotica en borstfysiotherapie. 

Pleurale effusie(s): pleurale aspiratie ( borstdrainage en/of pleu- 
raplakking kunnen ook nodig zijn). 

Zware ascites: abdominale paracentese. 

Anemie: bloedtransfusie (tranfusie moet alleen overwogen wor- 
den indien de hemoglobine minder dan 8g/dl bedraagt). 

Pijnstilling 

Pijnstilling is eveneens belangrijk. Pijn kan het uitzetten van de borst 
beperken, hetgeen bijdraagt tot dyspneu. Pijn veroorzaakt ook angst 
die de dyspneu verergert. 

Niet-medicamenteuze middelen 

Uitleg en geruststelling 
Dyspneu veroorzaakt angst, die op haar beurt dyspneu verergert. Het 
team van geneesheren en verpleegkundigen moet patiënten aan- 
moedigen om over hun angst te praten. Een rustige uitleg is essen- 
tieel en de patiënten moeten worden gerustgesteld over het feit dat 
kortademigheid op zichzelf niet gevaarlijk is. 

Activiteit en omgeving 
Eenvoudige middelen zoals het aannemen van een correcte houding 
en het vermijden van trappen kunnen nuttig zijn. Met een ruggen- 
steun kan de houding van bedlegerige patiënten verbeterd worden. 

Veel patiënten met dyspneu hebben een gevoel van "ingesloten" 
te zijn. Dit kan verminderd worden door veel ruimte rond het bed te 
hebben. Frisse lucht op het gelaat (door een openstaand raam of een 
ventilator) of het gebruiken van een koude natte doek voor het gelaat 
kan helpen. 

De gewaarwording van het symptoom kan bij de patiënt vaak ver- 
minderd worden door verstrooiing of ontspanning, bv., naar muziek 
luisteren of schilderen. 
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Ademoefeningen 
De patiënt kan adempatronen aanleren die dyspneu en angstgevoe- 
lens kunnen verminderen. Bijvoorbeeld, uitademing met geperste 
lippen (pursed lip breathing-techniek) kan patiënten met expiratoire 
obstructie helpen. Traag, regelmatig en diep ademhalen kan angst 
reduceren. 

Medicatie 

Bronchodilatatoren 
Bronchodilatatoren zijn noodzakelijk indien brochospasmen 
aanwezig zijn. In geval van twijfel is een klinische trial met een 
P-agonist (vb., salbutamol) zinvol. Deze medicatie wordt best 
gegeven via een verstuiver of een "puffer". Puffers zijn waarschijnlijk 
even effectief als verstuivers en hebben het voordeel goedkoop te 
zijn en gebruiksvriendelijk. De gangbare dosis voor salbutamol is 90- 
120 pg om de 4-6 uur. 

Patiënten met hardnekkige bronchospasmen kunnen baat hebben 
bij een bijkomende behandeling met aminofylline (niet als ze al 
een theofyllinepreparaat krijgen). De maximale aanvangsdosis is 
100 mg om de 8 uur oraal, geleidelijk vermeerderd over 1 week 
tot een maximum onderhoudsdosis van 600 mg om de 8 uur. De 
medicatie kan ook via een intraveneus infuus gegeven worden 
(de maximumdosis is 5 mg/kg lichaamsgewicht over 30 minuten, 
gevolgd door een onderhoudsdosis van 0.25 mg/kg per uur). 

Corticosteroïden 
Corticosteroïden kunnen nuttig zijn bij patiënten met bronchiale 
compressie veroorzaakt door een tumor. Ze brengen ook een 
verlichting op korte termijn bij lymfangitis carcinomatosa. 
Aanbevolen startdoses zijn: prednisolone 50-60 mg éénmaal 
daags oraal, of dexamethasone 4-8 mg éénmaal daags via 
intramusculaire injectie. Indien men met de corticostero'iden stopt na 
een behandeling van meer dan een week, moet de dosis gradueel 
worden verminderd om acute bijnierinsufficiëntie te voorkomen. 

Sedativa 
In de algemene regel, moet men voorzichtig zijn in het gebruik van 
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sederende medicatie (bv., benzodiazepines, opio'iden) bij patiënten 
met dyspneu omdat ze de ademhaling inhiberen. 

Opioïden 
Opi6iden kunnen desgevallend worden gegeven aan patiënten 
met intermitterende dyspneu, of regelmatig aan patiënten met 
hardnekkige dyspneu. Een typische startdosis is morfine 5-6 mg 
om de 4 uur oraal. Dit kan gradueel verhoogd worden zoals vereist. 
Indien de patiënt al regelmatig een opio'ide neemt, kan de dosis met 
25% verhoogd worden, en daarna aangepast. 

Benzodiazepines 
Benzodiazepines zijn over het algemeen alleen nuttig bij patiënten 
met angst. Diazepam 5 mg 's avonds kan de slaap verbeteren. 
Lorazepam (0.5-1 mg sublinguaal) werkt sneller en word door vele 
patiënten verkozen voor gebruik overdag. 

Zuurstof 
Zuurstof is nuttig bij patiënten met ernstige dyspneu, in het bijzonder 
bij diegenen met dyspneu in rust. Een langdurige zuurstoftherapie 
wordt best gegeven via een neuscanule (4 literlmin) omdat deze 
sociaal contact niet in de weg staat. Zuurstof moet niet verder 
toegediend worden tenzij de patiënt er duidelijk baat bij heeft. 

Bij patiënten met chronische dyspneu, kan intermitterend zuurstof 
worden toegediend wanneer nodig (bv., 5 minuten zuurstofinhalatie 
vóór lichaamsbeweging). 

Respiratoire paniekaanvallen 
Respiratoire paniekaanvallen worden gewoonlijk teweeggebracht door 
inspanningsdyspneu (kortademigheid bij lichaamsbeweging), bijvoor- 
beeld, wanneer een patiënt naar het toilet stapt of trappen beklimt. De 
verhoogde dyspneu geassocieerd met lichaamsbeweging veroorzaakt 
angst, die op haar beurt de dyspneu verergert. Patiënten met dit pro- 
bleem zijn manifest angstig en denken dat ze zullen sterven. 

Bij een acute aanval moet men de patiënt de instructie geven traag 
en diep te ademen. De zorgverlener moet bij de patiënt blijven tot de 
aanval overgaat. 
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Lorazepam (0.5-1 mg sublinguaal) is ideaal om angst te verminderen. 
Diazepam (5-1 0 mg oraal, 's avonds) is nuttig voor controle op lange 
termijn. 

Als de aanval bedaard is, moet de aard van de aanvallen zorgvuldig 
worden uitgelegd en de patiënt moet geleerd worden om traag en 
regelmatig te ademen in het geval een nieuwe aanval voorkomt. 

Massieve hemoptoe 
Massieve hemoptoe kan voorkomen ten gevolge van een borstin- 
fectie, longtumor (primair of secundair), of longembolie. Deze wordt 
meestal voorafgegaan door mildere hemoptoe, die de zorgverstrek- 
kers toelaat om zich op de urgentie voor te bereiden. 

Massieve hemoptoe (d.i., meer dan 400 ml in 3 uur tijd of 600 ml in 
24 uur) heeft een mortaliteit van 75% en krachttoeren voor reani- 
matie zijn niet aangewezen bij patiënten met gevorderde kanker. 
Midazolam intraveneus (5-1 0 mg) of diazepam (1 0-20 mg) moeten 
gegeven worden tot de patiënt het bewustzijn verliest. Indien er geen 
intraveneuze toegang is moet diazepam (1 0-20 mg) rectaal gegeven 
worden. Een verpleegkundige of arts moet de hele tijd bij de patiënt 
blijven. 

Een gelijkaardige benadering wordt gebruikt voor massieve hemorra- 
gie van andere oorsprong, en voor acute tracheale compressie. 

"Doodsreutel" 
"Doodsreutel" wordt vaak gehoord bij stervende patiënten of patiën- 
ten die te zwak zijn om te expectoreren. Het geluid is te wijten aan 
overmatige secreties, voornamelijk in de hypofarynx. 

Het doel van de behandeling is comfort. Patiënten moeten in voor- 
overgebogen houding geplaatst worden om posturale drainage te 
bevorderen. Aspiratie van de orofarynx is onaangenaam en mag in 
het algemeen alleen bij bewusteloze patiënten gebeuren. 

Anticholinerge middelen hebben een antisecretoire werking en 
kunnen nuttig zijn, voornamelijk als ze vroeg gestart worden. Voor- 
beelden zijn hyoscinebutylbromide (20 mg via subcutane injectie, 
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gevolgd door 20 mg124 uur via subcutaan infuus) en hyoscinehy- 
drobromide (0.4 mg via subcutane injectie, gevolgd door 1.2 mg/24 
uur via subcutaan infuus). 

Luide tachypneu bij stervenden 
Luide tachypneu bij stervenden wordt gekenmerkt door snelle, 
ronkende ademhaling bij een bewusteloze stervende patiënt. Dit 
gaat vaak gepaard met opvallende bewegingen van de borst en het 
abdomen. De patiënt zelf is er zich niet van bewust, maar het geluid 
kan ondraaglijk zijn voor familie en voor andere patiënten. 

Doel van de behandeling is het geluid te verminderen om de anderen 
leed te besparen. Morfine (tot 10 mg intraveneus) wordt gegeven om 
zowel het ademhalingsritme te reduceren (tot ongeveer 12-20 maal 
ademhalen per minuut), als de diepte van de ademhaling. Indien de 
patiënt al een sterk opio'ide toegediend krijgt, kan de gebruikelijke 
dosis moeten worden verdubbeld of verdrievoudigd. 



9. Hik 

Hik is een reflex die gekenmerkt wordt door een krampachtige sa- 
mentrekking van het middenrif en de intercostale spieren, gevolgd 
door een plotse inademing tegen een gesloten glottis. De reflex 
wordt typisch geactiveerd door irritatie van de nervus vagus of door 
stimuli uit andere delen van het centrale zenuwstelsel. De centrale 
component van de reflex wordt verwerkt in de hersenstam en wordt 
g6inhibeerd door toename van kooldioxide in het bloed en door 
stimuli van de farynx. 

Oorzaken (zie Kader 9.1) 

Gastrische distensie is waarschijnlijk de meest voorkomende oor- 
zaak van hik bij patiënten met gevorderde kanker en kan gepaard 
gaan met maagstase (vertraagde maaglediging). 

Behandeling 
Niet-medicamenteuze middelen 

Veel "huisrecepten" zijn gebaseerd op faryngeale stimulatie of ver- 
hoogde koolstofdioxide-opname in het bloed: 

Methodes die werken door faryngeale stimulatie: 
- koud water drinken via de verkeerde rand van het glas; 
- snelle ingestie van twee volle 5-ml lepels kristalsuiker; 
- massage van het zacht gehemelte met een wattenstaafje; 
- niezen veroorzaken. 

Methodes die werken door verhoogde koolstofdioxide-opname 
in het bloed: 

- inhouden van de adem; 
- in een papieren zak ademen. 



a Adaptatie van : Doyle D. Et al., eds. Oxford textbook of palliative medicine. Oxford, Oxford Medical, 1993. 
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Medicatie 

Onderliggende oorzaken moeten waar mogelijk behandeld worden. 
Als eenvoudige niet-medicamenteuze remedies de hik niet verlichten, 
moet de patiënt behandeld worden als volgt: 

1. antacidum met geactiveerde dimeticone (simethicone) om de 
4-6 uur, of meer indien heilzaam. 

2. indien zuurneutraliserende dimeticone niet effectief is voeg dan 
metoclopramide toe (1 0-20 mg om de 4-6 uur oraal) of cisapride 
(20 mg om de 12 uur oraal). 

3. indien de hik aanhoudt, geef dan baclofen (5-10 mg om de 6-12 
uur oraal) in de plaats van metoclopramide. 

Dimeticone is een antiflatulentiegeneesmiddel dat boeren vergemak- 
kelijkt en daarmee de gastrische distentie reduceert; metoclopramide 
versnelt maaglediging; en baclofen ontspant het middenrif. 

Neuroleptica 
Chloorpromazine moet alleen worden gebruikt indien de hierboven 
beschreven behandeling ineffectief is. Het moet gedurende verschil- 
lende opeenvolgende dagen worden gegeven aan een dosis van 
10-25 mg om de 6 uur oraal of intramusculair. 

Chloorpromazine en metoclopramide mogen niet tesamen worden 
gegeven omdat chloopromazine het gastrokinetisch effect van meto- 
clopramide blokkeert. Bovendien hebben beide een antidopaminerge 
werking en vormen ze een bijkomend potentieel risico voor het ver- 
oorzaken van extrapyramidale effecten (bv. spasmodische torticollis, 
motorische rusteloosheid). 

Haloperidol werkt minder sederend dan chloorpromazine en kan in 
de plaats daarvan gebruikt worden. De aanbevolen dosis is 1-5 mg 
oraal of subcutaan, gevolgd door 1-5 mg voor het slapengaan of om 
de 12 uur. 

Andere medicatie 
Andere medicatie die kan overwogen worden is o.a.: 

fenyto'ine, natriumvalproaat, en carbamazepine: deze anticon- 



vulsiva kunnen nuttig zijn indien de hik gerelateerd is aan irritatie 
van de frenische zenuw of een tumor van de hersenstam. 

Nifedipine: 10-20 mg om de 8 uur. 

Indien de medicatiebehandeling voor hik aanvankelijk effectief blijkt, 
maar het hikken herbegint, moet de dosis opgevoerd worden (binnen 
veilige perken en zo ze getolereerd wordt). Een alternatieve behan- 
deling moet alleen worden overwogen indien de verhoogde dosis 
ineffectief blijkt. 



10. Darmobstructie 

De onderliggende mechanismen, verschijningsvormen en behande- 
ling van darmobstructie bij patiënten met gevorderde kanker zijn 
vaak erg verschillend van die bij andere patiënten. 

Oorzaken (zie Kader 10.1) 

Er zijn hoofdzakelijk drie mechanismen, die elk (hetzij alleen of in 
combinatie) partiële of volledige intestinale obstructie kunnen veroor- 
zaken: 

Intraluminale obstructie (fysieke obstructie van het darmlumen) 

Extraluminale obstructie (compressie van de darm door naastlig- 
gende aandoening) door tumormassa of adhesies. Tumorgerela- 
teerde obstructie is meestal te wijten aan aan intra-abdominale 
primaire kanker maar wordt soms veroorzaakt door metastase 
van primaire kanker elders, bv., borst, long of melanoom. 

Wijzigingen in de intestinale motiliteit kunnen te wijten zijn aan 
kankerinvasie, ischemische fibrose, of deel uitmaken van een 
meer gegeneralizeerde paraneoplastische autonome neuropa- 
thie. Ernstige constipatie kan intestinale obstructie veroorzaken 
of verergeren. 

De dunne darm wordt vaker betroffen dan de dikke darm. Bij patiën- 
ten met gevorderde kanker komen dikwijls verschillende obstructie- 
plaatsen voor, zowel in de dunne als in de dikke darm. 

Evaluatie 
De klassieke verschijningsvormen van intestinale obstructie (bij pa- 
tienten zonder terminale aandoening) zijn: 

acute nausea en braken; 

constipatie; 
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acute abdominale kolieken; 

acute abdominale distensie; 

metallische darmgeluiden. 

Bij gevorderde kanker komt het volledige syndroom niet veel voor. 
De aanvang verloopt insidieus en één of meerdere van de sympto- 
men hierboven kunnen afwezig zijn. Bovendien is er naast kolieken, 
meestal een achtergrond van voortdurende pijn, door de tumor zelf 
veroorzaakt. 

Het patroon van symptomen en tekens hangt in grote mate af van 
het niveau van de obstructie (zie Tabel 10.1). Sommige patiënten met 
obstructie lijden aan diarree eerder dan aan constipatie; dit is een 
vorm van overloopdiarree. 
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Tabel 10.1 
Verschijningsvormen van intestinale obstructie op verschillende 
niveau's 

Niveau Braken Constipatie Abdominale Abdominale Darmgeluiden 
kolieken distensie 

Hoog +++ +/- +/- Afwezig (of Doorgaans 
beperkt tot normaal 
bovenste 
abdomen) 

Dunne darm ++ ++ +++ Variabel* Variabel' 
Dikke darm + +++ ++ Variabel' Variabel' 

*Indien er een uitgebreide intra-abdominale aandoening is (bv., multipele adhesies te wijten aan breed uitgezaaide 
kanker), kan abdominale distensie afwezig zijn of minimaal, en kunnen darmgeluiden minimaal zijn. In geval een 
enkele obstructie voorkomt in een voor het overige intact abdomen, kan een typischer beeld optreden met abdomi- 
nale distensie en metallische darmgeluiden. 

Een evaluatie van het abdomen is niet compleet zonder een rectaal 
onderzoek. Hoofddoel daarbij is het uitsluiten van fecale impactie. 
Bloed op de handschoen kan mogelijk op een intraluminale tumor 
wijzen. Ook de dij- en lieskanalen moeten onderzocht worden om 
hernia uit te sluiten. 

Indien de patiënt voorgaande abdominale chirurgie heeft ondergaan, 
moeten de chirurg enlof het operatieverslag geconsulteerd worden. 

Onderzoeken 

Gewoon abdominaal röntgenonderzoek 
Gewoon abdominaal röntgenonderzoek kan nuttig zijn in het onder- 
zoek naar : 

de aanwezigheid en het niveau van obstructie; 

fecale impactie als mogelijke oorzaak van obstructie; 

de aanwezigheid van vrije lucht - hetgeen op darmperforatie 
wijst. 

Verdere onderzoeken 
Bloedanalyse is normaal niet gebruikelijk bij terminaal zieke patiën- 
ten. Andere onderzoeken (bv., contraststudies, endoscopie) moeten 
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alleen uitgevoerd worden bij patiënten die mogelijk chirurgie moeten 
ondergaan. 

Behandeling 
Nasogastrische sonde 

Een nasogastrische sonde met vrije drainage verschaft een verlichting 
van nausea en braken door decompressie van de maag. Door de mo- 
derne benaderingen waarbij obstructie wordt behandeld met medica- 
tie is het inbrengen van een nasogastrische sonde nog zelden nodig. 

Een nasogastrische sonde is niet geschikt als maatregel op lange 
termijn; veel patiënten vinden het onaangenaam en sociaal gênant, 
en het kan niet gebruikt worden zonder de hulp van een ander. 

Chirurgie 

Bij de beslissing om over te gaan tot chirurgie moet men volgende 
factoren in overweging nemen: 

de algemene toestand van de patiënt voorafgaand aan de 
obstructie; 

bereidheid van de patiënt om chirurgie te ondergaan; 

aanwezigheid van massieve ascites en multipele massa's 
(chirurgie heeft in deze gevallen meestal weinig zin); 

voorafgaande uitgebreide radiotherapie (dit maakt chirurgie 
moeilijker en riskanter); 

radiografisch patroon (bij patiënten met een zware distensie is 
het waarschijnlijker dat ze een enkele lesie hebben die vatbaar 
is voor chirurgische correctie). 

Medicatie 

Patiënten met inoperabele darmobstructie kunnen doorgaan met de inna- 
me van beperkte hoeveelheden vloeistoffen en bepaalde zachte voeding. 

De doelstellingen van de behandeling zijn: 

het elimineren van nausea en het beperken van braken tot één of 
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tweemaal daags; 

het elimineren van kolieken en pijn; 

het omkeren van de obstructie (waar mogelijk); 

het behouden van de hydratatie en electrolietenbalans. 

Eliminafe van nausea en beperking van het braken - anti-emefica 
Metoclopramide 
Metoclopramide kan nuttig zijn bij patiënten met partiële obstructie, 
vooral als die functioneel is (zonder organische oorsprong). Het 
gebruik moet worden vermeden bij patiënten met volledige obstructie 
of abdominale kolieken. Het prokinetische effect van metoclopramide 
wordt geantagoniseerd door medicatie met anticholinerge effecten, 
bv., de meeste tricyclische antidepressiva en fenothiazines. De 
startdosis bedraagt 10 mg om de 4-6 uur door subcutane injectie of 
60 mg/24 uur via subcutaan infuus. 

Cyclizine en haloperidol 
Cyclizine (50-1 00 mg om de 8 uur via subcutane injectie; 150-300 
mg/24 uur via subcutaan infuus) kan gebruikt worden in geval een 
contra-indicatie geldt voor metoclopramide of als het de symptomen 
niet kon verbeteren. Haloperidol (2.5-5 mg om de 12 uur door 
subcutane injectie; 5-1 0 mg/24 uur via subcutaan infuus) kan 
gebruikt worden in combinatie met cyclizine bij persistent braken. 

Levomepromazine (methotrimeprazine) 
Levomepromazine is een alternatief voor cyclizine en haloperidol. De 
dosis is 6.25-25 mg eenmaal per dag subcutaan of 12.5-50 mg124 u 
via een subcutaan infuus. 

Octreotide 
Octreotide is een somatostatine-analoog die secretie tegengaat en ab- 
sorptie bevordert in het gastro-intestinaal stelsel. Door de maaginhoud 
te reduceren, vermindert het de distensie, kolieken, en nausea en bra- 
ken. De gebruikelijke dosis is 100-200 vg om de 8 uur via subcutane 
injectie of 300-600 pg/ 24 uur via subcutaan infuus. Het gebruik ervan 
wordt beperkt door de hoge kost, en de superioriteit ervan ten over- 
staan van goedkopere geneesmiddelen in niet volledig bewezen. 
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5-HTS-antagonisten 
Bij patiënten met obstructie, vooral diegenen met een gemarkeerde 
distensie, kunnen 5-HT3-antagonisten (bv., ondansetron, granisetron) 
ook hulp bieden. Ze werken door een selectieve blokkering van 
serotonine (5-hydroxytryptamine) type 3-receptoren. 

Elirninafie van kolieken en pijn 

vezelrijke, osmotische, zoutbevattende en stimulerende laxatieven 
zijn doorgaans gecontra'indiceerd. 

Analgetica 
Morfine moet gegeven worden om achtergrondpijn bij tumoren te 
verlichten; het kan ook kolieken bestrijden. Een typische startdosis is 
10 mg via subcutane injectie, gevolgd door 5-10 mg om de 4 uur via 
subcutane injectie of een subcutaan infuus aangepast aan de reactie 
van de patiënt. Hogere doses zijn vereist indien de patiënt al een 
sterk opioïde toegediend krijgt. 

Antispasrnodica 
Hyoscinebutylbromide (10-20 mg om de 4-6 uur via subcutane injec- 
tie; 60-120 mg daags via doorlopend subcutaan infuus) moet worden 
gegeven indien de kolieken aanhouden ondanks het gebruik van 
orale morfine. Hyoscinebutylbromide heeft ook een antisecretorisch 
effect. 

Reductie van de obstructie 
Obstructie is occasioneel medisch omkeerbaar. Het onderste deel van 
het colon kan geleegd worden door het gebruik van een lavement met 
zoutoplossing (zie p.32). Een olielavement kan obstructie verlichten te 
wijten aan fecale impactie enlof vernauwing van de colon. 

Indien de obstructie te wijten is aan tumormassa (intraluminaal 
of extraluminaal), helpen corticostero'iden occasioneel door het 
peritumoraal oedeem te verminderen. De doses zijn empirisch, bv., 
dexamethasone 8-1 6 mg eenmaal daags gedurende 5 dagen, oraal 
of via subcutane of intramusculaire injectie. Indien de behandeling 
werkt moet doorgegaan worden met dexamethasone aan een lagere 
dosis, bv., 2-4 mg éénmaal daags oraal. 
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Behoud van vocht- en electrolietenbalans 
Veel patiënten zijn in staat kleine hoeveelheden voedsel en 
vloeistoffen tot zich te nemen, en dit moet aangemoedigd 
worden. Indien de vloeistofinname minimaal is en de patiënt een 
onverdraagbaar droge mond heeft te wijten aan dehydratatie, moet 
de toediening van vloeistof via subcutaan infuus (hypodermoclyse) 
worden overwogen. 

Hypodermoclyse 
Hypodermoclyse is een nuttige techniek met verschillende 
voordelen. Het plaatsen van de naalden is makkelijk en het is 
mogelijk om de vloeistof intermitterend toe te dienen, hetgeen 
de patiënten voor een deel van de dag bewegingsvrijheid geeft. 
Bovendien kan de techniek aangeleerd worden aan de familie in een 
thuissituatie. Een doorlopend pompinfuus is niet vereist. 

Een vlindernaald (maat 25 Franse standaard) moet onder de huid 
worden ingebracht, bij voorkeur in de voorste abdominale wand. 
Plaatsen op de armen of benen kunnen benut worden indien geen 
oedeem aanwezig is. 

Zoutoplossingen kunnen worden toegediend (met of zonder 
toegevoegde kaliumchloride - maximum 40 mmollliter) in doses tot 
200 ml/uur, maar veel patiënten hebben genoeg aan 50 ml/uur of 
minder. Bij patiënten die meer dan 50mlIuur krijgen, is hyaluronidase 
(600 eenhedenlliter) doorgaans vereist om de weefselabsorptie van 
vloeistof te verbeteren. 

Noteer: Dextrose (glucose) oplossingen moeten worden vermeden 
omdat ze niet goed worden geabsorbeerd. 

De plaats waar de naald is ingebracht moet dagelijks gecontroleerd 
worden. De naald hoeft niet te worden vervangen tenzij roodheid en ver- 
weking optreedt. Doorgaans kan een plaats 4-7 dagen gebruikt worden. 

Evacuerende gastrostomie 

Een evacuerende gastrostomie kan geschikt zijn voor patiënten 
met kwaadaardige intestinale obstructie en aanhoudende nausea, 
braken, en abdominale distensie ondanks optimale medische 
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behandeling. 

De techniek impliceert het plaatsen van een evacuerende catheter 
doorheen de abdominale wand, rechtstreeks in de maag. Dit kan 
met de endoscoop, tijdens een laparatomie of rechtstreeks door 
de huid van de abdominale wand (percutaan onder radiologische 
begeleiding). De sonde laat toe dat de maaginhoud kan ontsnappen, 
waardoor de patiënten kunnen eten of drinken als ze dat willen, en 
waardoor nasogastrische drainage kan vermeden worden. 





1 1. Mondzorg 

In dit hoofdstuk worden volgende veelvoorkomende mondproble- 
men besproken: droge mond, cariës, hypergevoeligheid van tanden, 
mondinfecties (candidiase, bacteriële infectie, herpes simplex), 
aftzweren, en halitose. 

Routinemondzorg 
De doelstellingen van mondzorg zijn: 

het voorkomen van ongemak; 

het faciliteren van eten en drinken; 

het voorkomen van halitose (slecht ruikende adem); 

het verminderen van sociale isolatie en psychologisch leed; 

het verzekeren van vochtige, propere en gezonde slijmvliezen en 
lippen, waardoor het comfort wordt vergroot en infectie wordt 
voorkomen; 
het verwijderen van debris en tandplaque, zonder de slijmvliezen 
te beschadigen. 

Routinemondzorg en dagelijks onderroek van de mond helpen veelvoor- 
komende problemen zoals droge mond, candidiasis en ulceratie voorko- 
men en identificeren. Routinemondzorg impliceert het gebruik van: 

Tandenborstels zijn ideaal voor het verwijderen van tandplaque 
en debris. Dit helpt de slijmvliezen in de mond gezond houden 
en voorkomt halitose. Het poetsen moet tenminste twee maal 
per dag gebeuren. Behoedzaam gebruikt, is een kleine zachte 
borstel zelfs bij bewusteloze patiënten veilig en effectief. Tand- 
pasta moet weggespoeld worden omdat het een uitdrogend 
effect heeft als het in de mond blijft. Tandenborstels worden ook 
gebruikt om de tong te reinigen. Als alternatief kan een houten 
of plastic spatule worden gebruikt voor dit doel. 
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Tandzijde (dental floss) is doeltreffend voor het reinigen tussen 
de tanden maar zeer zieke patiënten vinden het moeilijk te ge- 
bruiken. 

Petroleumgel voorkomt droge, gebarsten lippen. De gel moet 
regelmatig worden aangebracht in een dunne laag, tenminste 
tweemaal daags. 

Mondspoelingen (zie Kader 1 l .l) zijn belangrijk om een propere 
gezonde mond te behouden en voor het voorkomen van halitose. 

Om het risico op overdracht van virale hepatitis B of hiv te minimali- 
seren moeten handschoenen worden gedragen voor handelingen die 
contact met de binnenkant van de mond van de patiënt inhouden. 
Handschoenen zijn overbodig bij het voeden van de patiënt of bij het 
schoonmaken van gelaat of lippen. 

Met enige hulp en aanwijzingen kunnen sommige patiënten zelf 
hun mondzorg doen. Familieleden kunnen ook getraind worden om 
indien nodig bij te staan in de mondzorg. 

Onderhoud van gebitsprothesen 

Gebitsprothesen zijn een frequente oorzaak van irritatie en ulce- 
ratie bij patiënten met een terminale aandoening. Ze fungeren ook 
als een reservoir voor Candida. Indien ze niet regelmatig gereinigd 
worden kunnen ze ook een bron van halitose zijn. Problemen zijn 
vooral waarschijnlijk bij patiënten met ernstig gewichtsverlies, omdat 
de prothesen los komen te zitten en slecht gaan passen; dergelijke 
gebitsprothesen moeten worden aangepast of opnieuw gemaakt. 

5-30 ml van het midd 
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Bij patiënten met candidiasis, droge mond, enlof verwaarloosde 
orale hygiëne, moet het kunstgebit iedere avond verwijderd worden, 
zorgvuldig gereinigd, en gedurende de nacht te weken gezet in 1 % 
natriumhypochloriet. Indien natriumbicarbonaat niet voorhanden is, 
moet men de gebitten 8 uur laten drogen - het drogen van kunstge- 
bitten helpt de kolonisatie door Candida te verminderen. 

Droge mond 
Een droge mond kan het spreken bemoeilijken alsook het kauwen en 
slikken, en de eetlust verminderen. De lippen drogen uit en barsten, 
en vaak ontstaan mondzweren en infectie. 

Oorzaken (zie Kader 1 1.2) 

Een droge mond is een constante verschijningsvorm van 
systemische dehydratatie van welke oorsprong ook, waaronder 
verminderde vochtinname en storingen geassocieerd met polyurie 
(vb., hypercalcemie, diabetes, uremie). 

Ademhaling door de mond veroorzaakt lokale dehydratatie van de 
mondslijmvliezen. Op een gelijkaardige manier veroorzaakt zuurstof 
die door de mond wordt ingeademd tijdens zuurstoftherapie een 
gemarkeerde lokale droogheid; dit kan worden vermeden door 
bevochtigde zuurstof te geven of zuurstof via een nasale canule. 

En droge mond is een veelgeziene bijwerking van verscheidene 
geneesmiddelen, met name anticholinergica (inhibitie van 
speekselvorming) en diuretica (polyurie). 

Behandeling 

Een aangepaste vloeistofinname en routinemondzorg helpen de 
mond vochtig houden. Indien de mond droog wordt, moet de 
onderliggende oorzaak worden ge'identificeerd en aangepakt waar 
mogelijk. Bijvoorbeeld, mondinfecties moeten worden behandeld en 
anticholinerge medicatie moet worden verminderd of gestopt. 

Hydratatie 
Bij alle patiënten met een droge mond zijn verdere maatregelen 
vereist om de systemische en lokale hydratatie te verbeteren: 
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Systemische hydratatie wordt verhoogd door de orale inname 
van vocht aan te moedigen. Indien de patiënt niet goed kan 
drinken, moet subcutane vochtinbreng (hypodermoclyse - zie p. 
74) overwogen worden, tenzij de patiënt stervende is. 

Lokale hydratatie wordt verbeterd door de vochtigheid van de 
kamer te verhogen wanneer de lucht droog is, en door regelma- 
tig gebruik van mondspoelingen (zie onder) en ijsschilfers die de 
patiënt kan opzuigen (deze kunnen desgewenst in een zakje van 
gaas worden gestoken). 
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Mondhygiëne 
Speciale aandacht moet geschonken worden aan mondzorg, het 
regelmatig verwijderen van debris met een zachte tandenborstel 
inbegrepen. Debris kan ook loskomen door te zuigen op ongezoete 
verse ananas, en gerolde salieblaadjes kunnen gebruikt worden om 
de mond te verfrissen. 

Speeksel 
Suikervrije kauwgom of ascorbinezuurtabletten kunnen helpen om de 
speekselproductie te verhogen. 

Pilocarpine (5 mg om de 8 uur oraal, indien nodig verhoogd tot 10 
mg) stimuleert eveneens de speekselvorming en is nuttig bij som- 
mige patiënten. De effectiviteit moet nagegaan worden door een 
proefbehandeling van 2 dagen. 

Artificiële speekselpreparaties zijn vaak olieachtig en sommige pati- 
enten vinden ze onsmakelijk. Een niet-olieachtige bereiding kan ter 
plaatse gemaakt worden door 10 g methylcellulose en 0.2 ml citroe- 
nessence bij 1 I water te voegen. De gebruikelijke dosis is 1 mlluur 
via een druppelpipet. 

Mondspoelingen 
Mondspoelingen die glycerine, alcohol of fenol bevatten moeten 
worden vermeden - ze hebben een uitdrogend effect en kunnen de 
mondslijmvliezen beschadigen. Het is beter om een niet-uitdrogende 
mondspoeling te gebruiken zoals een standaard mondspoeling (zie 
Kader 11.1 p. 78). 

Cariës (tandbederf) 
Bij cariës kan hoofdpijn voorkomen, gevoeligheid voor warm of koud 
voedsel, of voor voedsel dat tussen de tanden blijft zitten. Bij on- 
derzoek van de aangetaste tand kan een duidelijke holte zichtbaar 
zijn of verkleuring (wit, bruin, of zwart). Indien cariës wordt vermoed, 
moet de patiënt door een tandarts worden gezien. 

Hypergevoelige tanden 
Hypergevoeligheid is te wijten aan tandvleesretractie, blootstelling 
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van de wortels, enlof cariës. Speciale tandpasta's en zachte tanden- 
borstels zijn aanbevolen. 

Mondinfecties 
Patiënten met een terminale aandoening hebben een hoog risico op 
mondinfecties door: 

verminderde immuundefensie (te wijten aan factoren als ver- 
zwakking, ondervoeding, en aids); 

verminderde mucosale integriteit (te wijten aan gevorderde leef- 
tijd, radiotherapie, en ondervoeding); 

verminderde speekselproductie (speeksel bevat natuurlijke 
antibacteriële enzymen, antilichamen, en glycoprote'inen die de 
slijmvliezen beschermen): 

verminderde persoonlijke aandacht voor mondzorg (te wijten aan 
verzwakking, energieverlies, en depressie). 

Candidiasis 

Candidiasis komt vooral voor bij patiënten die corticostero'iden 
nemen enlof antibiotica, bij patiënten met diabetes mellitus, en bij zij 
die een kunstgebit dragen. Het is ook veelvoorkomend bij aids, vaak 
in ernstige vorm en resistent aan behandelingen. 

Candidiasis kan vermoed worden bij elke patiënt die klaagt over een 
droge of pijnlijke mond, of over een verminderd smaakgevoel. 

Bij onderzoek van de mond ziet men één of meerdere van volgende 
symptomen: 

licht adherente, kaasachtig-witte plaatjes op de orale mucosa of 
tong (pseudomembrana candidiasis); 

rode, ontstoken mucosa (erythemateuze candidiasis); 

weke zweren in de mondhoek(en) (angulaire stomatitis); 

een rode plek van ontstoken mucosa onder een kunstgebit 
(chronische atrofische candidiasis). 
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Diagnose 
De diagnose ligt meestal voor de hand wanneer licht vastzittende 
witte plaatjes aanwezig zijn. In geval van twijfel, moet een uitstrijkje 
naar het laboratorium worden gezonden voor microbiologisch onder- 
zoek; als alternatief kan met een proefbehandeling gestart worden. 

Behandeling 
De patiënt moet behandeld worden met een van volgende antifun- 
gale agentia: 

Nystatine mondspoeling (1 00 000 - 500 000 eenheden om de 6 
uur gedurende 14 dagen). 

Ketoconazole (200 mg eenmaal daags gedurende 5 dagen, 
oraal) heeft een gelijkaardig effect en wordt over het algemeen 
goed verdragen. Het éénmaal-daags schema is aantrekkelijk 
en, omdat het systemisch werkt, verdelgt het ook candida op 
andere plaatsen. Indien ketoconazole voor langer dan 10 dagen 
gebruikt wordt, bestaat een klein risico op leverschade. 

Fluconazole (50-1 00 mg eenmaal daags gedurende 5 dagen, 
oraal). Klinische trials suggereren dat fluconazole doeltreffender 
is als ketoconazole en nystatine, maar het is duurder. 

Een heropflakkering van candida komt voor bij ongeveer één derde 
van de patiënten met kanker. Bij aidspatiënten, is doorlopende profy- 
laxie met fluconazole vaak aangeraden. 

Na de behandeling moet de mond om de 2-3 dagen onderzocht 
worden op tekenen van herinfectie. 

Bacteriële infectie 

Bacteriële infectie is in het bijzonder veelvoorkomend bij patiënten 
met voorafgaande tand- of tandvleesontstekingen. Symptomen zijn: 

necroserende gingivitis (veelvoorkomend bij aidspatiënten); 

tandabcessen; 

ulceratie van het zachte weefsel. 

De vorm van de lesies is vaak niet-specifiek en kan niet meteen 
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worden onderscheiden van die van virale of schimmelinfecties. 
Staaltjes moeten worden genomen voor cultuur vooraleer een 
behandeling word gestart. 

Behandeling 
Bacteriële infecties van de mond moeten worden behandeld met 
systemische antibiotica en specifieke tandbehandeling indien nodig. 

Herpes simplex 

Ernstige herpesvirale mondinfecties worden vaak gezien bij patiënten 
met een verminderde immuunfunctie (bv., te wijten aan aids, 
gevorderde kanker, of chemotherapie voor kanker). De lesies zijn 
niet-specifiek - blaasjes kunnen afwezig zijn, er kan soms alleen 
erytheem en ulceratie zijn. 

Veel gevallen van herpesvirale infectie van de mond worden 
waarschijnlijk niet herkend, in het bijzonder bij patiënten met 
gevorderde kanker. Zorgverleners moeten het risico steeds hoog 
inschatten en bij twijfel een proefbehandeling overwegen. 

Behandeling 
Systemisch aciclovir is de aangewezen behandeling. Lokale 
analgetica moeten worden toegediend om pijn te verlichten: 

cholinesalycilaat-gel (zachtjes ingewreven op de getroffen 
plaats, maximum om de 3 uur). 

Benzydamine (lokale spray of mondspoeling om de 1.5-3 uur). 

Aftzweren 
Aftzweren zijn vaak zeer pijnlijk. Hun vorm is niet-specifiek en ze 
kunnen worden verward met zweren die door infectie zijn veroorzaakt 
(bacterieel, viraal, of fungaal) - een cultuur moet genomen worden 
om zweren te identificeren die een specifieke behandeling vereisen. 

Volgend driedubbel regime is doorgaans effectief: 
tetracycline suspensie (250 mg in 10-20 ml water, drie minuten 
in de mond houden, dan uitspuwen, om de 8 uur herhaald, 
gedurende 3 dagen) 
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en 
chloorhexidinegluconaat 0.2% mondspoeling (met 10 ml 
spoelen om de 8 uur) 

en 
hydrocortisone tabletten (2,5 mg om de 8 uur, in contact met de 
meest pijnlijke zweer). 

Lokale analgetische agentia moeten worden gegeven om de pijn te 
verlichten. 

Halitose 
Halitose betekent slecht ruikende adem, het staat nabij contact 
met vrienden en familie in de weg, vermindert het zelfvertrouwen, 
en bederft de eetlust. De oorzaak is meestal omkeerbaar (zie Kader 
11.3). 

Behandeling 

Strikte aandacht voor de mondzorg en voldoende vloeistofinname 
zijn essentieel voor alle patiënten. De tanden moeten tenminste 
tweemaal daags grondig worden gepoetst, met een tandenborstel 
en tandpasta. Tongbeslag moet verwijderd worden met een 
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tandenborstel of spatule. 

Verscheidene mondspoelingen kunnen helpen: 

standaard mondspoeling (zie Kader 1 1 .l ,  p.78). 

bruistabletten voor mondspoeling (opgelost in 100 ml water); 

1 % waterstofperoxide-mondspoeling kan helpen, maar mag niet 
worden gebruikt indien vers granulatieweefsel aanwezig is; 

metronidazole-mondspoeling (200 mg in 5 ml om de 8 uur) 
is nuttig bij patiënten met hardnekkige halitose indien orale 
bacteriële infectie wordt vermoed. 

Een specifieke behandeling moet worden gegeven in overeenkomst 
met de onderliggende oorzaak. Bv., systemische antiobiotica zijn 
aangewezen voor patiënten met ge'infecteerde orofaryngale kanker of 
longsepsis. Slechte adem geassocieerd met gingivitis of orale sepsis 
kan wijzen op een anaerobe infectie, die kan worden behandeld met 
metronidazole (500 mg oraal om de 8-1 2 uur). 



12. Nausea en braken 

Nausea en braken komen vaak voor bij terminale aandoeningen. 
Soms is het onmogelijk om het braken volledig te controleren, in het 
bijzonder in geval van intestinale obstructie. Patiënten zijn over het 
algemeen echter tevreden wanneer de nausea kan onderdrukt wor- 
den, zelfs al blijven ze een of tweemaal daags braken. 

Mechanismen van nausea en braken 
Nausea en braken gebeurt wanneer het "braakcentrum" (in de her- 
senstam) geactiveerd wordt door een van volgende actoren: 

A. cerebrale cortex; 

B. vestibulair stelsel; 

C. chemoreceptor trigger zone (CTZ); 

D. nervus vagus; 

E. directe actie op het braakcentrum. 

Verbindingen met de cerebrale cortex zorgen ervoor dat nausea en 
braken g&induceerd kunnen worden door psychologische stimuli als 
angst en vrees, bijvoorbeeld vóór een chemotherapie ("anticipato- 
risch braken"). De vestibulaire nuclei sturen stimuli door gerelateerd 
aan de beweging en houding, en de CTZ detecteert chemische 
wijzigingen in het bloed; beide zijn gesitueerd in de hersenstam. De 
abdominale organen zijn door de nervus vagus met het braakcen- 
trum verbonden. 

Oorzaken (zie Kader 12.1) 

De verschillende oorzaken van nausea en braken ageren via één of 
meer van de vijf hierboven beschreven mechanismen (A-E). vaak is 
meer dan één oorzaak aanwezig bij dezelfde patiënt. 
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Evaluatie 
Zoals in vele palliatieve situaties, is de diagnose van de oorzaak 
doorgaans gebaseerd op waarschijnlijkheid en patroonherkenning. 
Initiële evaluatie moet de meest voorkomende oorzaken van nausea 
en braken beschouwen, bv., opio'iden, vertraagde maagiediging, 
gastritis, constipatie, intestinale obstructie, biochemische 
verstoringen, en verhoogde intracraniale druk. 

Indien er geen duidelijke oorzaak is moet een bloedtest gedaan 
worden om hypercalcemie of nierfalen uit te sluiten. 

Revisie van de medicatie 

Indien de patiënt een geneesmiddel neemt dat gastrische irritatie 
veroorzaakt, moet het middel gestopt worden of verminderd voor 
zover dat mogelijk is. Als alternatief kan een gelijkaardig middel 
voorgeschreven worden; bijvoorbeeld, opio'ide-gerelateerde nausea 
kan soms verlicht worden door op een ander opio'ide over te 
schakelen. 
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In veel gevallen van medicatiegerelateerde nausea (bv., veroorzaakt 
door chemotherapie) is het niet aangewezen om de betreffende 
medicatie te verminderen of te stoppen. Zulke gevallen vereisen over 
het algemeen een bijkomende behandeling met een anti-emetisch 
middel. (zie onder). 

Behandeling 
Nausea en braken kunnen vaak verminderd worden door het 
behandelen van geassocieerde symptomen zoals pijn, angst en 
hoest. 

Niet-medicamenteuze middelen 

Omgeving 
De kamer van de patiënt moet verlucht zijn en vrij van geuren en 
andere triggers van nausea. Deze triggers variëren van patiënt tot 
patiënt en moeten door bevraging g6identificeerd worden. 

Dieet 
Patiënten moeten kunnen kiezen wanneer en wat ze willen eten. 
Patiënten met hardnekkige nausea kunnen soms een kleine maaltijd 
aan maar geen grote. Eten mag nooit geforceerd worden en moet 
rustig kunnen gebeuren. 

Sommige voeding en drank kan makkelijker nausea provoceren, 
bv., warm eten met een sterke geur, melkproducten, rood vlees, 
en koffie. Ander eten zoals droge toast, hard snoepgoed en zoute 
aardappelchips worden over het algemeen goed verdragen. 

Vochtbalans 
Patiënten moeten worden aangemoedigd om zoveel te drinken als 
ze kunnen. In de meeste gevallen wordt de vloeistofinname gradueel 
weer normaal wanneer het braken gecontroleerd wordt. Bij patiënten 
met hardnekkig braken kan intraveneuze of subcutane vloeistof 
nodig zijn om hydratatie en electrolietenbalans te behouden (zie 
p.74). 

Houding 
Druk op de maag moet vermeden worden. Het behouden van 
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een verticale of semi-verticale positie kan helpen indien er een 
oesofageale reflux is. 

Mondzorg 
Slechte mondhygiëne kan bijdragen tot nausea. Regelmatige 
mondzorg (zie p. 77-81) verzekert dat de mond en farynx van de 
patiënt zuiver en vochtig zijn. 

Complementaire therapieën 
De volgende bijkomende therapieën kunnen nuttig zijn: 

acupunctuur. Het acupunctuurpunt voor het verlichten van 
nausea bevindt zich in het voorste oppervlak van de pols, drie 
vingerbreedten proximaal t.o.v. de distale huidplooi tussen 
de pezen van de palmaris longus en flexor carpi radialis. Dit 
punt kan ook gestimuleerd worden door acupressuur met 
polsbanden. 

Relaxatietherapie 

Ontspanningstherapie (bv., muziek, schilderen). 

Medicatie 

In de algemene regel wordt orale medicatie niet effectief opgenomen 
als de patiënt braakt. Een alternatieve toedieningswijze moet worden 
gebruikt indien de patiënt meer dan drie keer per dag braakt of 
indien het braken kort na de orale toediening optreedt. 

Anti-emetische medicatie (zie Tabel 1 2.1 ) 
Verschillende anti-emetica hebben verschillende 
werkingsmechanismen die inwerken op de verscheidene 
mechanismen van nausea en braken: 

neuroleptica (bv., haloperidol, prochlorperazine) ageren 
voornamelijk op de CTZ (de werking van chloorpromazine en 
levomepromazine (methorimeprazine) is minder specifiek); 

antihistaminica (bv., cyclizine, hydroxyzine, dimenhydratine) 
en anticholinerge middelen (bv., hyoscine) werken in op het 
braakcentrum zelf; 



SYMPTOOMBESTRIJDING BIJ TERMINALE AANDOENINGEN 

prokinetica (bv., metoclopramide, domperidone, cisapride) 
bevorderen de activiteit van maag en dunne darm door een 
cholinerg mechanisme; metoclopramide en domperidone 
inhiberen eveneens de CTZ; 

5-HT3-antagonisten (bv., ondansetron, granisetron) blokkeren de 
werking van 5-hydroxytryptamine (serotonine) type 3-receptoren 
op vagale efferente zenuwen in de darm en hebben ook een 
centrale werking op de CTZ en braakcentrum; 

corticostero'iden (bv., dexamethason) zijn nuttig voor braken 
veroorzaakt door chemotherapie en werken waarschijnlijk door 
een perifeer mechanisme; 

benzodiazepines en cannabinoiden werken waarschijnlijk in op 
de cerebrale cortex. 

De juiste keuze van een anti-emeticum hangt bijgevolg af van het 
vermoede mechanisme van nausea en braken bij de individuele 
patiënt (mechanismen A-E, Kader 12.1). 

Aanbevolen doses worden getoond in Tabel 12.1. De dosis moet 
aangepast worden om verlichting van de symptomen te bekomen 
zonder onaanvaardbare bijwerkingen te veroorzaken. 

Indien een anti-emeticum ondanks aanpassingen van de dosis 
slechts gedeeltelijk effectief is, is het vaak nuttig om een tweede 
anti-emeticum met een verschillende werking toe te voegen. 
Prokinetische middelen hebben echter een cholinerge werking en 
mogen niet gecombineerd worden met anti-emetica die beduidende 
anticholinerge effecten hebben. 



Tabel 12.1 
Doses en bijwerkingen van anti-emetische medicatie 
Groep Voorbeelden Doses Toedieningswijzea Bijwerkingen 
Neuroleptica Haloperidol 0.5-2 mg p.0, S.C. 
duizeligheid om de 8-1 2 uur 

Prochloorperazine (a) 5-12 mg (a) p.o., i.v., i.m. 
om de 6-8 uur Droge mond, duizeligheid extrapiramidale effectenb 

(b) 25 mg (b) p.r. 

Corticosteroïden Dexamethason 

Hydroxyzine 

Antihistaminica Dimenhydrinaat 

Cyclizine 

Metoclopramide 
Prokinetica 

5HT,antagonistene Ondansetron 

Anticholinergica Hyoscine hydrobromide 

om de l2 uur 

10-20 mg elke dag 

50-100 mg 
om de 6-8 uur 
50-1 00 mg 
om de 6-8 uur 
50-1 00 mg 
om de 6-8 uur 

10-20 mg 
om de 4-6 uur 
60 mg124 uur 

8 mg 
om de 8-1 2 uur 
0.3 mg 
om de 6-8 uur 

p.0, S.C., i.v. Maagirritatie, slechte controle van bloedglucose (bij diabetici), euforie, angst, 
depressie 

p.o.,i.v., i.m. Anticholinerge effectenc, duizeligheid 

p.o., i.v., i.m. 

P.O., S.C., i.v. 
Extrapyramidale effectend 

S. C.^. 

P.O., i.v. Hoofdpijn, constipatie 

S.C. Anticholinerge effectenc 

a Afkortingen: 
p.o oraal 
S.C. via subcutane injectie 
s.c.i. via doorlopende subcutaan infuus 
p.r. via rectaal suppositorium 
i.v. via intraveneuze injectie 
i.m. via intramusculaire injectie 

b Extrapyramidale effecten omvatten dystonie (kan onmiddelijkvoorkomen), parkinsonisme (na 15-30 dagen behandeling), of laattijdige dyskinesie (na weken of maanden behandeling) 
c Anticholinerge effecten zijn o.a. troebel zicht, droge mond, palpitaties, constipatie, en urinaire retentie. 
d Extrapyramidale effecten komen niet vaakvoor bij metoclopramide aan de beschreven doses, maar ze moeten in het oog gehouden worden, voornamelijk bij jongere patiënten. 
e Deze middelen zijn efiecüef maar zeer duur. Ze werken door een selecüeve blokkering van serotonine (6hydroxybyptamine) type 3 -receptoren. 





13. Huidproblemen 

Dit hoofdstuk behandeld volgende veelvoorkomende huidproblemen: 
decubituszweren (drukzweren), slechtgeurende tumoren, en pruritus. 

Decubituszweren (doorligwonden) 
Wanneer iemand zit of ligt, veroorzaakt het eigen lichaamsgewicht 
druk op de huid en op de weefsels die in contact staan met de stoel, 
het bed, of een andere oppervlakte. De druk is het hoogst op de huid 
en weefsels die boven vooruitstekende delen van het skelet liggen, 
in het bijzonder bij magere personen. Op deze plaatsen verhindert 
de druk een goede doorbloeding met ischemische schade als 
gevolg. Gezonde personen kunnen dit vermijden door van houding te 
veranderen, maar bij zieke, onbeweeglijke patiënten kan zich op een 
paar uur tijd irreversibele ischemische schade ontwikkelen, vooral in 
geval het onderliggende oppervlak hard is, bv., een transportberrie in 
een ziekenhuis. 

Druk- en schuifkrachten (die lateraal op de huid en de subcutane 
weefsels inwerken) zijn een veelvoorkomende oorzaak van 
ulceratie, vooral in de sacraalstreek bij bedlegerige patiënten in een 
halfliggende houding. 

Algemeen wordt aangenomen dat decubituswonden in de huid 
beginnen en vervolgens in de dieperliggende weefsels doordringen. 
In de praktijk komt het omgekeerde vaak voor, enerzijds omdat 
spierweefsel gevoeliger is voor drukschade dan de huid, en 
anderzijds omdat schuifkrachten soms preferentieel diep weefsel 
beschadigen. Necrose van het diepe weefsel kan soms onopgemerkt 
blijven tot de huid barst. 

Evolutie 

Fase A: Verblekend erytheem 
Het eerste teken is roodheid van de betroffen huid. Lichte druk met 
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de vinger doet de huid verbleken (wit worden), hetgeen indiceert 
dat de microcirculatie intact is. Deze beoordeling is vaak moeilijk bij 
patiënten met een donkere huid. 

Fase B: Niet-verblekend erytheem 
Het betroffen gebied vertoont roodheid en de huid verbleekt niet 
wanneer er op gedrukt wordt. Deze lesie suggereert dat de ulceratie 
nabij is. 

Fase C: Partieel huidverlies 
De zweer is oppervlakkig en vertoont zich klinisch als een 
schaafwonde, blaar of ondiepe krater. 

Fase D: ontwikkeld ulcus 
De zweer vertoont zich als een diepe krater met volledig huidverlies 
en schade aan het subcutaan weefsel. De wonde is vaak bedekt 
met verharde afscheiding (korst), wanneer die verwijderd wordt, kan 
men de omvang van de onderliggende weefselschade opmeten. 
Er kan een uitgebreide necrose voorkomen van spier, been, en 
bindweefselstructuren (bv., pezen of gewrichtskapsel). 

Preventie 

Risicobepaling 
Goede verpleging kan decubituszweren voorkomen. Bij elke patiënt 
die palliatieve zorg krijgt moet een risicoschatting gebeuren zodat de 
preventieve tussenkomst kan gefocust worden op waar ze het meest 
nodig is. 

De Waterlow-schaal (zie Tabel 13.1) is een gepaste manier om 
het risico op ulceratie bij een patiënt te evalueren. De score wordt 
berekend door de scores van elk van de 10 risicofactoren op te 
tellen. Een gecombineerde score van 10 of meer geeft aan dat de 
patiënt enig risico loopt; 15 of meer, veel risico; en 25 of meer, zeer 
veel risico. 

Verzwakte patiënten hebben veel risico op drukzweren omdat ze 
lange tijd zitten of liggen. Patiënten met het anorexia-cachexia- 
syndroom lopen eveneens veel risico door een combinatie van 
ondervoeding en spierverlies. 
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Tot de andere medische stoornissen die iemand vatbaar maken 
voor ulceratie rekent men diabetes en toestanden van vochtretentie 
(bv., congestief hartfalen, hypoalbuminemie, of corrigeerbaar lokaal 
oedeem). 

Excessieve vochtigheid (bv., urine, zweet) leidt tot maceratie, die 
de gaafheid van de huid beschadigt. Het vormt ook een ideale 
kweekvijver voor bacteriën, en dus een verhoogd risico op infectie. 
Incontinente patiënten hebben daardoor een zeer hoog risico op 
decubitus. 

Tabel 13.1 
De Waterlow-schaal voor het inschatten van het risico op 
decubitus ulcusa 
Een gecombineerde score van 10 of meer geeft aan dat de patiënt 
risico loopt; 15 of meer, hoog risico; en 25 of meer, zeer hoog risico. 

GeslachV 
leeftijd 

Man 1 
Vrouw 2 
14-49 1 
50-64 2 
65-74 3 
75-80 4 
81+ 5 

Mobiliteit 

Volledig mobiel 
Rusteloos 
Apathisch 
Beperkt 
InertAractie 
In een stoel 

Bijzondere risicofactorenb 

Lichaamsge- Eetlust 
wicht 

Gemiddeld O Normaal O 
Boven het 
gemiddelde 1 Slecht 1 
Zwaarlijvig 2 Alleen vloeistoffen 2 
Onder het 
gemiddelde 3 Nihil 3 

O Terminale cachexie 
1 Hartfalen 
2 Perifere vaatziekte 
3 Orthopedisch gevalc 
4 Operatietafeld 
5 Neurologisch deficite 

Medicatie 
Anemie 
Roken 
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Huid (risico- Incontinentie 
gebieden) 
Gezond O Afwezig O 
"Zakdoek- Occasioneel 1 
huid" 1 Frequent 2 
Droog 1 Urine en feces 3 
Oedemateus 1 
Klam 1 
Verkleurd 2 
Gebarsten1 
vlek 3 

a Aangepast met toestemming van de ontwerpster, Mw. J. Waterlow SRN RCNT. 
b De scores voor deze factoren worden voor elke patiënt opgeteld 
c Van toepassing op Orthopedisch trauma of chirurgie van de ruggengraat. pelvis, of onderste ledematen in de 

voorbije dagen. 
d Van toepassing op chirurgie van meer dan 2 uur of op langdurig wachten, liggend op een transportberrie, in de 

voorbiie daoen. 
e ~ijvoorbee~d, 

deficit. 
paraplegie, infarct, of diabetische neuropatnie: de score hangt af van de ernstigheid van het 

Pijnbestrijding is een belangrijke preventieve maatregel bij sommige 
patiënten, omdat slecht gecontroleerde pijn vaak gepaard gaat met 
gereduceerde mobiliteit. 

Verpleegkundige zorg 
Enige preventieve maatregelen zijn: 

Regelmatige evaluatie. Plaatsen op het lichaam die veel risico 
lopen moeten routineus onderzocht worden, minstens éénmaal 
per dag (ideaal om de 4 uur). 

Regelmatige verandering van de houding: 

- waar mogelijk, moet de mobiliteit verbeterd worden; 

- patiënten die stoelgebonden zijn moeten aangemoedigd 
worden om elke 15-20 minuten even van houding te 
veranderen; 

- bedlegerige patiënten moeten om de 2 uur gedraaid worden; 

- posities die rechtstreekse druk uitoefenen op de trochanter 
major moeten vermeden worden; 
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- familieleden van de patiënt kan men trainen om de positie 
van de patiënt te veranderen; 

- beddengoed moet los zijn om spontane beweging toe te 
laten. 

Het vermijden van harde oppervlakken. Transportberries en 
operatietafels moeten gestoffeerd zijn om de drukpunten te 
beschermen, en wachttijden moeten tot een minimum beperkt 
worden - harde transportberries zijn een geduchte oorzaak van 
decubituswonden. 

Het vermijden van schuifkrachten: 

- telkens de patiënt uit zijn bed of stoel wordt genomen, moet 
men hem of haar optillen, niet slepen - twee zorgverleners 
zijn normaal nodig om dit op een veilige manier te doen; 

- bij bedlegerige patiënten moet een tweede "optil"-laken 
over het onderste laken gelegd worden: dit maakt optillen 
en draaien makkelijker en helpt overtollige vochtigheid 
absorberen (zweet, urine, of feces). 

- vouwen in het beddengoed moeten platgestreken worden. 

Propere huid, vrij van overtollige vochtigheid: 

- men moet milde zepen gebruiken; 

- de huid moet worden drooggedept (niet gewreven) - 
massage is ineffectief en kan schadelijk zijn; 

- een huidlotion moet worden gebruikt om de huid zacht en 
soepel te houden; 

- indien de patiënt incontinent is, moet een beschermende 
laag zalf worden aangebracht; 

- patiënten moeten onmiddellijk verschoond worden indien 
hun bed bevuild is door urine enlof feces. 

Verlichting van de druk 

Zitkussens en hoofdkussens 
Rechtstreekse druk op beenderige uitsteeksels kan worden 
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vermeden door het gebruik van kussens of door buffers uit 
schuimrubber. Kussens gevuld met gel kunnen helpen om druk op 
het sacrum te voorkomen. Wanneer de uitrusting beperkt is, kunnen 
rubberen handschoenen of lege infuuszakken worden gevuld met 
water en gebruikt als ondersteunende kussens voor de hielen of 
ellebogen. Het is in het bijzonder belangrijk om de hielen van druk te 
vrijwaren. 

Noteer: Ringvormige kussens mogen niet voor de hielen gebruikt 
worden omdat ze de druk op naburige weefsels vergroten. 

Bedden en matrassen 
De meeste bedden in ziekenhuizen (en veel bedden thuis) zijn nogal 
hard en vormen daardoor een verhoogde risicofactor voor patiënten 
met kans op drukzweren. 

Schapenvacht reduceert de schuifkrachten, maar is weinig effectief 
in het verdelen van de druk. Natuurlijke schapenvacht is beter dan 
synthetische schapenvacht. 

Verscheidene types van matrassen en ondersteunende systemen 
werden ontwikkeld om decubitus te helpen voorkomen: 

Polyestervezel-matrassen zijn effectief wanneer ze bovenop een 
gewone matras geplaatst worden; ze zijn niet duur en geschikt 
voor thuisgebruik. 

Polyethyleenschuim-matrassen verschaffen een goede verdeling 
van de druk; ze zijn relatief goedkoop en zijn ook bruikbaar 
thuis. Ze moeten tenminste 10 cm dik zijn en gemaakt uit 
materiaal met hoge densiteit. 

Geavanceerde ondersteuningssystemen zijn aangewezen 
voor speciale gevallen, indien financieel mogelijk. 
Voorbeelden daarvan zijn gegolfde matrassen, pneumatische 
ondersteuningsystemen, watermatrassen, en gespecialiseerde 
vlottende en mechanische bedden. 
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Behandeling 

De volgende principes zijn van toepassing voor de behandeling van 
alle decubituszweren: 

het wegnemen van factoren die bijdragen (zie boven); 

het verhogen van preventieve inspanningen (zie boven); 

het verminderen van de druk (zie boven); 

het voorkomen van verdere schade; 

het schoonhouden van wonden; 

het bevorderen van genezing. 

Risicofactoren moeten worden g@identificeerd en waar mogelijk 
verbeterd. Hiertoe behoren ook alle onderliggende medische 
stoornissen die met de wondgenezing interfereren. Bijvoorbeeld, 
ondervoede patiënten hebben mogelijk pr~t~inesupplementen en 
vitamine C nodig. 

Wondzorg voor onhivikkelde ulcera 
Ontwikkelde zweren moeten behandeld worden naargelang het type 
ulcus, dat men kan herkennen aan de kleur en consistentie van de 
basis van het ulcus en het exsudaat (zie Tafel 13.2). 

Hydrogelverbanden en hydrocollo'ideverbanden beschermen en 
bevochtigen de wonde, absorberen exsudaat, en bieden een 
omgeving voor autolytisch debridement. 

Een alginaatverband met daarboven een polyuretaanverband kan 
nuttig zijn voor wonden met overvloedig exsudaat. 
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Tabel 13.2 
Lokale verbanden voor drukzwerena 

Verschijnings- Behandelingsdoel Aanbevolen verband 
vorm (type 
ulcus) 

Zwart verwijderen necro- Hydrogel of hydrocolloïde 
(necrotisch) tisch weefsel 
Geel (vochtig) vocht verwijderen Hydrogel of hydr~col l~ide 

Rood, diep granulatie bevorderen Hydrogel of hydrocollo'ide of 
(granulerend) alginaat 
Rood, opper- bevorderen Hydrocollo'ide of lichtad- 
vlakkig van epithelialisatie hererend verband of poly- 
(epithelialise- ethaanfilm 
rend) 
Geellgroen, behandelen van de lichtadhererend verband of 
agressief infectie alginaat 
(ge'infecteerd) 

a Aangepast, met toestemming van de auteur, uit: Twycross R. Symptom management in advanced cancer. 
Oxford, Radcliffe Medical Press, 1995. 

Debridement 
Necrotisch weefsel en debris moeten regelmatig verwijderd worden 
(d.i., telkens het verband vervangen wordt) met een forceps. Scharen 
kunnen ook nodig zijn om necrotisch weefsel los te maken van de 
wondbasis. Er moet daarbij op worden gelet geen normaal weefsel te 
beschadigen. 

Uitgebreide hardnekkige eschara (korst) moet soms chirurgisch 
worden verwijderd onder lokale of volledige verdoving. 

Geïnfecteerde zweren 
Patiënten met diabetes, lokaal oedeem, nutritionele deficiëntie en zij 
die corti~oster~iden nemen, zijn bijzonder vatbaar voor infectie. 

Topische antibiotica en antiseptica (bv. iood) moeten in het algemeen 
worden vermeden - ze zijn vaak ineffectief en kunnen genezend 
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weefsel irriteren. Systemische antibiotica zijn aangewezen indien het 
ge'infecteerd ulcus een acute cellulitis veroorzaakt of indien er tekens 
zijn van systemische infectie. 

Patiënten met diepe zweren lopen risico op osteomyelitis of 
abcesvorming. Deze complicaties moeten vermoed worden indien de 
wonde niet kan worden schoongemaakt en hardnekkig g6infecteerd 
necrotisch weefsel aanwezig is. 

Necrotische, ge'infecteerde decubituszweren verspreiden vaak een 
slechte geur en kunnen bijkomende behandeling vereisen zoals 
beschreven voor slechtgeurende tumoren hieronder. 

Bevordering van genezing 
Het helen wordt bevorderd door: 

een propere, vochtige wonde zonder spoor van infectie of 
necrotisch weefsel; 

warme naburige huid; 

minimaal exsudaat 

Een genezend ulcus wordt gekenmerkt door een roze-rode basis, 
d.i., gezond granulerend weefsel. 
Bij het helen, moeten gaasverbanden worden aangebracht, 
gedompeld in zoutoplossing om het ulcusbed te allen tijde zuiver en 
vochtig te houden. Dit verschaft een warme, vochtige omgeving die 
ideaal is voor genezing. Onder normale omstandigheden moet het 
verband niet meer dan één keer per dag vervangen worden, omdat 
de wonde anders wordt blootgesteld aan onnoodzakelijke afkoeling 
en uitdroging. 

Slechtgeurende tumoren 
De kwalijke geur geassocieerd met necrotische ulcereuze tumoren 
bezorgt de patiënten gêne, vermindert het gevoel van eigenwaarde, 
en beperkt sociaal contact. Dergelijke tumoren zijn veelvoorkomend 
bij patiënten met borstkanker, hoofd- en halskanker, en melanomen. 
De aanwezigheid van een slechte geur kan op een infectie door 
anaërobe bacteriën wijzen. 
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Preventie 

Antikankertherapie (lokale excisie, radiotherapie, of chemotherapie) 
moeten worden overwogen vóór de ulceratie optreedt. Dit is in het 
bijzonder belangrijk bij patiënten met borstkanker. 

Behandeling 

Specifieke antikankerbehandeling kan overwogen worden, maar dit 
is niet vaak uitvoerbaar. De volgende maatregelen kunnen echter veel 
doen om de levenskwaliteit te verbeteren. 

De geur geassocieerd met de tumor kan beperkt worden door een 
goede ventilatie van de kamer en het gebruik van geurverírissers in 
de kamer. Het type deodorant moet regelmatig worden veranderd: 
na een paar dagen kan de geur van een deodorant hoogst 
onaangenaam worden wanneer die zich met die van de tumor 
mengt. 

Verbanden 
Volgende verbanden kunnen helpen om de geur te verminderen: 

geactiveerde kool (sommige bereidingen bevatten zilver, dat 
bijkomende antibacteriële eigenschappen heeft; 

honing enlof yoghurt inhiberen bacteriële groei en reduceren de 
geur, maar ze zijn "vies" en onpraktisch in het gebruik; 

alginaatverbanden helpen de geur reduceren door exsudaat te 
absorberen. 

Systemische antibiotica 
Metronidazole (500 mg om de 12 uur oraal) is het eerstekeuzemiddel 
omdat het effectief is tegen anaërobe bacteriën. Alcohol moet 
worden vermeden bij patiënten die metronidazole nemen daar de 
combinatie abdominale pijn en braken kan veroorzaken. 

Clindamycine (1 50-300 mg om de 6 uur oraal) is een alternatief 
voor metronidazole, maar gebruik op lange termijn kan resulteren in 
pseudomembranaire colitis. 

Welk antibioticum men ook gebruikt, de behandeling moet vaak 



HUIDPROBLEMEN 

onbeperkt worden voortgezet omdat de bacteriën zelden volledig 
geëlimineerd worden. 

Topische antibiotica 
Metronidazole gel 0.75%, om de 12 uur op de zweer aangebracht, 
heeft het voordeel van niet-systemische effecten. 

Pruritus (jeu k) 
Oorzaken (zie kader 13.1) 

Droge huid is de meest voorkomende oorzaak van pruritus bij 
verzwakte patiënten. Pruritus is ook een eigenschap van de meeste 
huidziekten en is vaak geassocieerd met allergische reacties. 
Histamine-vrijmaking is een wel gekend mediator van pruritus, maar 
de basis voor pruritus bij systemische stoornissen wordt over het 
algemeen slecht begrepen. 
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Behandeling 

Huidzorg is de sleutel tot een doeltreffende controle. Men moet de 
patiënt afraden zich te krabben omdat dit de huid beschadigt en 
pruritus uiteindelijk erger maakt; zacht wrijven is aanvaardbaar. 

Indien de betroffen huid droog is, moet de patiënt stoppen met 
gebruik van zeep en door een niet-detergent reinigingsmiddel 
vervangen. Na reiniging moet de huid drooggedept worden met 
een propere handdoek, gevolgd door het aanbrengen van een 
verzachtende zalf. 

Patiënten met hardnekkige gelokaliseerde pruritus kunnen 
baat hebben bij het aanbrengen van koude natte verbanden, 
hydrocortisonezalf, crotamitonzalf, olieachtige calaminelotion (met 
toegevoegde fenol 5%), of een antihistaminezalf. 

Systemische antihistaminica en corti~oster~iden kunnen overwogen 
worden bij bepaalde patiënten, vooral indien een allergische oorzaak 
wordt vermoed. Ondansetron kan nuttig zijn bij pruritus geassocieerd 
met nierfalen. 
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Cholestatische pruritus 

Ernstige pruritus is een veelgezien probleem bij patiënten met 
geelzucht met cholestase of biliaire obstructie. De obstructie is in 
sommige gevallen chirurgisch corrigeerbaar, waardoor de pruritus 
doorgaans verlicht wordt. Bij de medische behandelingen voor 
cholestatische pruritus rekent men: 

androgenen (stanozolol5-10 mg eenmaal daags oraal, of 
methyltestosteron 25 mg 2 maal daags sublinguaal): het effect 
treedt op na 5-7 dagen; 

rifampicine ( l  50 mg om de 12 uur oraal); 

ondansetron (8 mg via intraveneuze injectie) verschaft een snelle 
verlichting (30 minuten); de onderhoudsbehandeling is 4 mg 
oraal om de 12 uur. 

Noteer: Colestyramine is doorgaans ineffectief en wordt niet langer 
aanbevolen voor de behandeling van cholestatische pruritus. 



14. Urinaire symptomen 

Dit hoofdstuk behandelt volgende symptomen: verminderde 
urineproductie; dysurie en urinaire retentie; urinaire incontinentie; 
blaasspasmen; hematurie. 

Normale functie 
Normale urinaire functie hangt af van: 

goed doorbloede en gezonde nieren; 

patente urinewegen (zonder obstructie) van de nieren tot de 
meatus van de urethra; 

een goed gecoördineerde wisselwerking tussen de blaasspier 
(detrusor) en de uretrale sfincter, wat afhangt van een intacte 
bezenuwing 

Een terminale aandoening kan met één of elk van deze voorwaarden 
interfereren. 

Verminderde nierfunctie 

Dehydratie is de meest voorkomende oorzaak van verminderde 
urineproductie. Ernstig vochtverlies met hypotensie (shock) resulteert 
in hypoperfusie (onvoldoende doorbloeding) van de nieren. De 
urineproductie neemt af (oligurie) en kan volledig stilvallen (anurie). 

Nierziekten kunnen ook resulteren in verminderde urineproductie, 
in sommige gevallen kan de urineproductie echter aanvankelijk 
toenemen. Bij ureterale obstructie ziet men eveneens een 
verminderde of afwezige urineproductie, vooral wanneer beide 
ureters geobstrueerd zijn. 
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Dysurie en urinaire retentie 
De oorzaken van dysurie (moeilijker enlof trager plassen) en 
urinaire retentie zijn gelijkaardig (zie Kader 14.1) en bestaan o.a. 
uit: algemene fysieke moeilijkheden, blaasfunctiestoornissen enlof 
obstructie van de blaaslozing. 

Blaasdysfunctie kan het gevolg zijn van structurele schade, 
zenuwletsels, of neurale inhibitie door medicatie, in het bijzonder 
anticholinergica (bv. fenothiazines, haloperidol, antihistaminica, en 
tricyclische antidepressiva). 

De meeste gevallen van obstructie van de blaaslediging bij mannen 
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zijn te wijten aan prostaatvergroting. 

Evaluatie 

De anamnese verschaft vaak belangrijke aanwijzingen. Het volgende 
moet worden in beschouwing genomen: 

urinevolume, urineconcentratie, urinestroom (debiet); 

abdominale pijn enlof constipatie; 

voorafgaande manipulatie van de urethra (sondage, cystoscopie, 
bestraling, . . .) of urinaire infectie (mogelijkheid van urethrale 
strictuur); 

bloed in de urine (hematurie) of plotse afname of stilvallen van 
de urinelozing. 

Volgende elementen moeten deel uitmaken van het onderzoek: 

Mentaal onderzoek: delirium kan resulteren in het zich niet 
bewust zijn van mictiedrang en tot retentie of incontinentie leiden. 
Urinaire problemen - retentie, in het bijzonder - kunnen echter 
een ook oorzaak van delirium zijn. Abdominaal onderzoek: kan 
een uitgezette blaas aan het licht brengen door palperen boven 
de pubis (dof bij percussie); dit kan op urethrale obstructie wijzen, 
vooral bij oudere mannen. 

Abdominaal onderzoek: kan een uitgezette blaas aan het licht 
brengen door palperen boven de pubistak (dof bij percussie); dit 
kan op urethrale obstructie wijzen, vooral bij oudere mannen. 

Onderzoek van de urethrale meatus: sluit een verstopping aan 
die kant uit. 

Rectaal onderzoek: moet uitgevoerd worden om fecale impactie 
uit te sluiten en, bij mannen, om de grootte van de prostaat 
te schatten. Goedaardige prostaatvergroting is de meest 
voorkomende oorzaak van urinaire obstructie bij mannen. 

Urine-onderzoek: kan de aanwezigheid van gas of vaste materie 
vermengd met de urine aan het licht brengen, hetgeen op een 
fistel kan wijzen. 
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Indien een patiënt gecatheteriseerd is voor diagnostische doelein- 
den, moet de hoeveelheid van de bekomen urine worden genoteerd. 
Indien de blaas leeg is moet radiologisch of endoscopisch onderzoek 
van de ureters overwogen worden. 

Behandeling 

Urinair catheter 
De insertie van een urinair catheter is aangewezen bij patiënten 
met een palpabele blaas die er niet in slaagden te urineren 
ondanks "hulpmiddeltjes" als hulp voor het rechtopstaand urineren 
(mannelijke patiënten), een warm bad, of lavementeren. 

Patiënten met urinaire retentie vereisen intermitterende catheterisatie 
om de 8 uur of insertie van een verblijfcatheter. Indien de oorzaak 
reversibel is, kan het catheter na 1-2 dagen verwijderd worden. 
Patiënten met irreversibele obstructie hebben doorgaans een 
verblijfcatheter voor lange termijn nodig (te vervangen om de 6-12 
weken). 

Catheters met een kleine (5-1 0 ml) ballon worden verkozen omdat ze 
minder ongemak veroorzaken. Het inbrengen van de catheter moet 
aseptisch gebeuren. Bij mannen is urethrale anesthesie nodig met 
2% lidoca'inegeel 

Het drainagesysteem moet luchtdicht zijn om contaminatie te 
vermijden en de urinezak moet aan het been worden vastgemaakt 
om drainage door de zwaartekracht mogelijk te maken. Indien 
de patiënt in bed ligt, moet de zak onder het niveau van de blaas 
geplaatst worden. 

Irrigatie is niet nodig tenzij het catheter verstopt raakt of indien de 
patiënt hematurie of blaasspasmen ontwikkelt. In deze gevallen moet 
het catheter vervangen worden en moet de blaas worden g@irrigeerd 
met een gewone zoutoplossing. 

Medicatie 
Indien de patiënt anticholinergica krijgt, moeten deze worden gestopt 
of verminderd indien mogelijk. 

Lozingsstimulantia mogen alleen worden gebruikt indien dysurie 
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aanwezig is. Ze mogen niet worden gebruikt indien de patiënt 
overloopincontinentie heeft of volledige obstructie. 

Acute retentie kan worden behandeld met cholinerge producten (bv. 
bethanechol 10-30 mg om de 12 uur oraal, of 5 mg om de 8 uur via 
subcutane injectie). 

Alfablokkers (bv., indoramine, prazosine) kunnen nuttig zijn bij 
mannen met partiële urinaire obstructie te wijten aan goedaardige 
prostaathypertrofie. Indoramine wordt gegeven in een dosis van 
20 mg 's avonds of om de 12 uur, opgevoerd indien nodig tot een 
maximum van 100 mg per dag. De meest voorkomende bijwerking is 
sedatie. 

De startdosis van prazosine is 0.5 mg 's avonds, oraal. Posturale 
hypotensie kan voorkomen, vooral bij patiënten met natriumdepletie. 
De bloeddruk moet vóór de toediening van prazosine worden 
genomen en 2 uur daarna om het hypotensieve effect te meten. De 
dosis kan opgevoerd worden indien getolereerd tot een maximum 
van 1 mg om de 8 uur. 

Urinaire incontinentie 

Urinaire incontinentie omvat volgende vormen van onvrijwillig 
urineverlies: 

Stress-incontinentie is de meest voorkomende vorm van urinaire 
incontinentie bij vrouwen en wordt gekenmerkt door urineverlies 
bij hoesten, niezen, of lachen. Er is een defect in het sfincterme- 
chanisme van de blaas, dat maakt dat de intravesicale druk die 
van de intra-urethrale tegendruk overstijgt, ondanks de afwezig- 
heid van detrusoractiviteit. Stress-incontinentie is doorgaans 
geen groot probleem bij terminaal zieke patiënten. 
Oolzaken: Multipariteit, postmenopause, voorgaande 
hysterectomie. 

Urge-incontinentie, of onbedwingbare mictiedrang, wordt geken- 
merkt door een gebrek aan coördinatie tussen de blaasspier en 
de blaasuitgangsfincter. 
Oolzaken (zie Kader 14.2): Het is meestal geassocieerd met 
cystitis of een neurogene oorzaak. Polyurie kan ertoe bijdragen. 
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Overloopincontinentie wordt gekarakteriseerd door urineverlies 
geassocieerd met urinaire retentie. 
Oorzaken: De oorzaken zijn dezelfde als voor urinaire retentie 
(zie Kader 14.1, p. 109). 

Totale incontinentie gaat gepaard met een totaal verlies van de 
sfincterfunctie. Er is voortdurend sijpelen van urine en perio- 
dieke onvrijwillige lozing, vooral wanneer de patiënt gaat rechtop 
staan. 
Oorzaken: ontzenuwing door presacrale neurale infiltratie of 
chirurgie en rechtstreekse tumorinvasie van de blaasuitgang. 
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Behandeling 
Algemene maatregelen 
Regelmatig plassen moeten worden aangemoedigd. Vochtinname 
moet worden verminderd indien de patiënt excessieve volumes neemt. 
Diuretica moeten worden verminderd of gestopt indien mogelijk. 

Behandeling van stress-incontinentie 
Bij de behandelingen voor stress-incontinentie rekent men bek- 
kenbodemspier-oefeningen en chirurgie, maar deze zijn doorgaans 
ongeschikt bij terminaal zieke patiënten. 

Behandeling van urge-incontinentie 
Patiënten met urgentie hebben baat bij regelmatige lozing vooraleer 
de blaas vol raakt. Ze hebben een makkelijke toegang tot het toilet 
nodig en een snelle respons op verzoek om hulp. 

Medicatie 
Anticholinergica zijn vaak nuttig, bv., oxybutinine (2.5-5 mg om de 

6-8 uur) of propantheline (15 mg om de 8 uur). 

Behandeling van overloopincontinentie 
De behandeling voor overloopincontinentie is dezelfde als die voor 
retentie. 

Behandeling van totale incontinentie 

Pampers. Zinkoxidepasta of een beschermende zalf moet regel- 
matig worden aangebracht op naburige huid om maceratie en 
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irritatie door met urine doordrenkte verbanden te voorkomen. 
Petroleumgel is een alternatief. 

Condoomcatheter. Dit hulpmiddel wordt gewoonlijk alleen voor 
korte periodes gebruikt (bv., 's nachts) omdat het tot ulceratie 
van de huid of de penis kan leiden. Het mag niet worden ge- 
bruikt bij patiënten met overloopincontinentie. 

Urinair cathether (zie ook p. 11 1). Catheterisatie is ofwel continu 
(verblijfcatheter) ofwel intermitterend. Sommige patiënten die 
voor zichzelf kunnen zorgen verkiezen intermitterende zelfcathe- 
terisatie. 

Urinaire derivatie (bv., implantatie van ureters in de darm) is zel- 
den aangewezen bij terminaal zieke patiënten. 

Blaasspasmen 
Blaasspasmen (detrusorspasmen) gaan gepaard met korte episo- 
des van diepe suprapubische pijn. De pijn is vaak zeer hevig en kan 
doorstralen naar de urethra. 

Oorzaken 

De meest voorkomende oorzaak is irritatie van het trigonum (de drie- 
hoekige zone tussen beide uretermonden en de blaasuitgang) door 
elk van de volgende factoren: cystitis, blaasstenen, bloedklonters, of 
verblijfcatheter. 
Blaasspasmen kunnen eveneens resulteren uit tumorinfiltratie of 
verhoogde blaasspiertonus t.g.v. ruggenmergletsels of post-radiatie 
fibrose. 

Evaluatie 

Voor de evaluatie vraagt men een urinesediment + kweek, enkel bij 
negatieve kweek en zo nuttig geacht ook een cystoscopie. 

Behandeling 

Niet-medicamenteuze middelen 
De onderliggende oorzaak moet worden g@identificeerd en behan- 
deld waar mogelijk. Indien de patiënt is gecatheteriseerd, moet het 
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volume van de catheterballon gereduceerd worden om irritatie te 
beperken. Indien dit niet helpt, moet het catheter voor een proefperi- 
ode worden verwijderd. 

Medicatie 
Trimethoprim moet gestart worden indien infectie wordt vermoed 
(200 mg om de 12 uur via de mond, gedurende1 0 dagen). De behan- 
deling moet worden gecontroleerd en indien nodig veranderd 
wanneer de resultaten van de urinecultuur beschikbaar zijn. 

Bij afwezigheid van infectie, kan één van verscheidene middelen 
geprobeerd worden: 

Anticholinergica reduceren de blaasspasmen en zijn aanbevolen 
door sommige autoriteiten als eerstelijnsmiddel in de afwezig- 
heid van infectie. Eén van volgende regimes kan worden ge- 
bruikt: 

oxybutynine 2.5-5 mg om de 6-1 2 uur 

amitriptyline 25-50 mg 's avonds 

propantheline 15 mg om de 8-1 2 uur. 

Niet-stero'idale ontstekingsremmers (NSAID's) zijn theoretisch 
nuttig omdat ze de synthese inhiberen van prostaglandines 
(prostaglandines E2 en F2a stimuleren de blaasspier). In de 
praktijk zijn NSAID's vaak teleurstellend. 

Morfine is alleen gedeeltelijk effectief, maar het is nuttig om pijn 
en ongemak te verlichten bij ernstige gevallen. 

Bupivaca'ine 0.25% (20 ml door blaasinstillatie om de 8-12 uur) 
is doeltreffend in sommige gevallen. 

Hematurie 
Oorza ken 

Hematurie kan worden veroorzaakt door: 

infecties van de urinewegen; 

tumoren; 
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stenen; 

stollingsdefecten. 

Evaluatie 

Infectie van de urinewegen moet worden uitgesloten en het medi- 
catieregime moet gecontroleerd worden om te zien of de patiënt 
anticoagulantia neemt of NSAID's. 

Indien het bloeden aanhoudt, moet cystoscopie overwogen worden. 
Het kan mogelijk zijn om hemorragie van tumoren te stoppen door 
cauterisatie of bestraling. 

Behandeling 

De onderliggende oorzaak moet behandeld worden indien aange- 
wezen, bv., antibiotica voor infectie van de urinewegen. De meeste 
gevallen van hematurie zijn mild en vereisen geen behandeling. 

Matige hematurie kan antwoorden op etamsylaat (500 mg om de 
6 uur via de mond). Indien het bloeden ernstig is of etamsylaat niet 
effectief is, is blaasinstillatie met 1 % aluin aangewezen. Indien aluin 
niet beschikbaar is, kan de blaas g@irrigeerd worden met koude 
(4" C) zoutoplossing a ratio van 3 liter124 uur. 

Overvloedig bloeden moet worden behandeld door insertie van 
een groot catheter (bv., maat 24F) gevolgd door irrigatie met 
zoutoplossing om bloedklonters te verwijderen. De irrigatie wordt 
voortgezet tot alle klonters verwijderd zijn en de urine helder is. Het 
catheter moet dan worden vervangen door een kleiner, drieweg 
verblijfcatheter (bv., maat 200, gevolgd door verdere irrigatie. 
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