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CONCEPT ALTERNATIEF SEDATIE PROTOCOL IC VOLWASSENEN ERASMUSMC 
 
Patiëntengroepen 
 

1. Direct postoperatief 
2. COVID 19 virale pneumonie 
3. ICP protocol 
4. Post-reanimatie met Targeted Temperature Management  
5. Intubatie op de IC 

 
Belangrijkste wijzigingen tav huidig protocol 

- Propofol gereserveerd voor post-reanimatie met TTM 
- Remifentanil zo veel mogelijk omgezet in sufentanil 

 
Adviezen ten aanzien van sedatie op de IC 

- Gebruik de RASS om diepte van sedatie te bepalen en hierop bij te sturen om oversedatie te 
voorkomen 

- Bekijk bij de visite of er een indicatie is voor veilig dagelijks onderbreken van sedatie bij 
gebruik langwerkende middelen 

- Overweeg bij lagere doseringen midazolam laagdrempelig starten van haloperidol bij 
tekenen van delier 

- Schenk extra aandacht voor slaaphygiëne en niet-farmacologische interventies ten aanzien 
van comfort 

- Monitoring ontwenningsverschijnselen van opiaten en benzodiazepines 
- Bij switchen van opiaat overweeg opiaatrotatie (equivalente dosering en dan 75% van de 

dosering)  
 
 
Betrokkenen 

- Mathieu van der Jagt 
- Rik Endeman 
- Nicole Hunfeld 
- Bram Valkenburg  

 
Bronnen: 
https://icv-erasmusmc.nl/protocol/sedatie/ 
https://nvic.nl/sites/nvic.nl/files/richtlijn%20sedatie.pdf 
https://www.sccm.org/ICULiberation/Guidelines  
https://kennisbank.knmp.nl  
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Patiëntengroep 1  Direct Postoperatief 

Doel: Analgosedatie na thoraxchirurgie, electieve neurochirurgie, buismaag chirurgie tot aan 
detubatie  
 
Wijzigingen tav huidig protocol 

- Geen propofol 
- Geen remifentanil 

 
Sedatie voor postoperatieve beademing:  
Remifentanil 3mcg/kg/hr 

a. Bij pijn: Ophogen tot 8mcg/kg/hr (tot max 24hr postoperatief) 
b. Bij onrust: Start clonidine  
c. Bij persisterende onrust: Start lorazepam bolus (2mg IV, ZN na 2 uur herhalen)   

 
Bij kortdurende interventies: 

- Esketamine bolus 5mg, zo nodig herhalen (alleen in combinatie met andere middelen)  
 
Postoperatieve pijnstilling: 

- Handhaven huidige protocollen ten aanzien van de pijnstilling  
- Indien mogelijk streven naar spoedige detubatie en dan de remifentanil omzetten naar 

morfine IV volgens de huidige protocollen 
 
Spierverslapping 

- Meestal niet geïndiceerd  
 
Bijzonderheden 

- Indien patiënt met propofol IV komt vanaf de operatiekamer, de propofol dosering verlagen 
tot 1-2mcg/kg/hr en handhaven tot de spuit leeg is. 

- Streven naar fast-track behandeling iom afdeling anesthesiologie  
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Patiëntengroep 2  COVID 19 virale pneumonie  
Doel:  
Analgosedatie ten behoeve van faciliteren longprotectieve beademing 
 
Wijzigingen tav huidig protocol 

- Geen propofol 
- Geen remifentanil 

 
Sedatie: 
Na intubatie: 

- Midazolam (hoog)  
- Sufentanil 

Bij omzetten naar pressure support:  
- Stap 1: Midazolam staken (niet afbouwen)  
- Stap 2: Sufentanil omzetten naar remifentanil  
- Stap 3: Start clonidine  
- Stap 4: Esketamine  

 
Bij kortdurende interventies: 

- Esketamine bolus 5mg, zo nodig herhalen (alleen in combinatie met andere middelen)  
 
Spierverslapping: 

- Rocuronium pomp (zolang voorradig)  
- Cisatracurium pomp 
- Pancuronium pomp (indien toegelaten op NL markt)  

 
Bijzonderheden: 

- Inzet van langwerkende middelen gaat gepaard met verwachte beademingsduur van dagen 
tot weken  
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Patiëntengroep 3:  ICP protocol 
Doel:  
Diepe analgosedatie ten behoeve van verlagen intracerebrale drukken 
 
Wijzigingen tav huidig protocol 

- Geen propofol  
 
Sedatie: 
Stap 1:  

- Midazolam (hoog)  
- Sufentanil 

Stap 2:  
- Clonidine  

Stap 3: 
- Verder behandelen volgens ICP protocol  

 
Spierverslapping 

- Meestal niet geïndiceerd  
 
Bijzonderheden: 

- Bij staken ICP protocol is omzetting naar kortwerkende middelen gebruikelijk, in dit geval dus 
sufentanil omzetten naar remifentanil  
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Patiëntengroep 4:  Post-reanimatie met TTM 
Doel:  
Diepe analgosedatie om TTM ter neuroprotectie te faciliteren, met kortwerkende middelen zodat 
neurologisch scoren mogelijk is na staken TTM 
 
NB: Betreft 10-15 patiënten per week in ErasmusMC, TTM gedurende max 48 hr 
 
Wijzigingen tav huidig protocol 
Geen  
 
Sedatie: 
Stap 1: Remifentanil  
Stap 2: Propofol  
Stap 3: Clonidine  
 
 
Spierverslapping: 

- Meestal niet geïndiceerd  
 
 
Bijzonderheden: 

- Harde indicatie voor kortwerkende middelen gezien noodzaak voor neurologisch scoren 
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Patiëntengroep 5:  Intubatie op de IC 
Doel: Veilige intubatie van de intensive care patiënt 
 
Wijzigingen tav huidig protocol 

- Geen propofol  
- Geen remifentanil 

 
Sedatie 

- Midazolam 
- Esketamine 

 
Spierverslapping 

- Rocuronium (zolang er voorraad is 1e keus) 
 

Bij tekorten rocuronium: 
1) Succinylcholine bij RSI zonder contra-indicaties 
2)  Cisatracurium bij ontbreken voor RSI indicatie  

 
Bijzonderheden 

- Na intubatie over op de sedativa volgens bovenstaande schema’s 
- Delayed sequence intubatie hier nog niet beschreven 
- Lidocaïne spray voor de stembanden hier nog niet beschreven  
- Schema geldt niet voor tracheostomie plaatsingen, dan vaak ook indicatie voor continue 

toediening gezien duur procedure. Gebruik eventueel de 20ml spuiten propofol 1%.  
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Tabel 1  Advies doseringen continue pijnstilling en sedatie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tabel 2  Advies doseringen spier-relaxantia 
 

 Eenmalig bij intubatie Continu 
 Rocuronium 0.6 – 1mg/kg 0.3 – 0.6mg/kg/hr 
 Succinylcholine  1mg/kg -  
 Cisatracurium  0.15mg/kg  0.18mg/kg/hr 
 Pancuronium  0.05 - 0.1 mg/kg 0.05mg/kg/hr 

 
 
 
NB:  

- Maximale doseringen en registratie op basis van KNMP Kennisbank. Deel is dus off-label 
gebruik en soms zijn hogere doseringen geïndiceerd 

- Clonidine, esketamine, sufentanil zijn niet geregistreerd voor IV toediening op de IC 
- Pancuronium niet in NL geregistreerd, dus doseringen niet obv KNMP Kennisbank  

 
 

 

  Oplaad Start  Continu  

 Clonidine 40 - 75mcg 0.03 mg/kg/hr 0.02 – 0.08 mg/kg/hr  
 Midazolam (laag) 2.5 - 5 mg  0.05 mg/kg/hr 0.05 – 0.2 mg/kg/hr  
 Midazolam (hoog) 5 - 10 mg 0.1 mg/kg/hr 0.05 – 0.2 mg/kg/hr 
 Esketamine 5 mg 0.1 mg/kg/hr 0.1 – 0.4 mg/kg/hr  
 Sufentanil -  0.3 mcg/kg/hr 0.2 – 1 mcg/kg/hr 
 Remifentanil -  3 mcg/kg/hr 1 – 12 mcg/kg/hr  
 Propofol  -  3 mg/kg/hr 1 – 4 mg/kg/hr 
 Dexmedetomidine  -  0.7 mcg/kg/hr 0.2 – 1.4 mcg/kg/hr 
 Lorazepam 2mg    


