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Wat kunnen we doen? 
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Achtergrond en definitie

Tolerance

17-57 %



Achtergrond en definities

Fysische
afhankelijkheid

Tolerantie Ontwenning
(IWS: iatrogenic withdrawal syndrome)Een bepaalde dosis van een product 

wordt ineffectief of een hogere dosis van 
het product is nodig om hetzelfde effect te 
bekomen

Nood aan het verderzetten van de toediening 
van een product om de ontwikkeling van 
ontwenning te voorkomen

Klinisch syndroom dat optreedt na stoppen of 
omschakelen van een product na verlengde 
blootstelling aan dat product
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Diagnose: Kliniek

• Klinisch syndroom dat optreedt na stoppen of 
omschakelen van een product na verlengde 
blootstelling aan dat product

• Combinatie van verschillende mogelijk symptomen

• Onder te verdelen in 3 hoofdgroepen
• Centraal zenuwstelsel
• GI stelsel
• Sympathisch zenuwstelsel



Diagnose: kliniek
Centraal zenuwstelsel Gastro-intestinaal stelsel Sympathisch zenuwstelsel

Agitatie, rusteloosheid, irritabiliteit, 
ontroostbaar huilen, hoge schrei, jitteriness,
hyperactiviteit, angst, distress, 
gedragsproblemen, zwakte, kippenvel, niezen, 
mydriase, slaapstoornissen, nachtmerries, 
hallucinaties, verwardheid, tremor, 
twitching/jerking, abnormale bewegingen, 
bewegingsstoornissen, stuipen, myoclonieën, 
hyperreflexie, hyperactieve Moro reflex, clonus, 
aphasie, bewusteloosheid, thrombocytose, 
hypertonie

Braken, regurgitatie, overdreven zuigreflex, 
nausea, moeizame voeding, diarree

Grimassen, geeuwen, tachypnee, hypertensie, 
tachycardie, nasale congestie, neusvleugelen, 
gebloemd zijn, hoge aspiratienood, vervellen, 
koorts, zweten

Opm: GI symtomen werden enkel beschreven ikv opioid withdrawal



MAAR:



Diagnose: kliniek

• Overlap tussen symptomen van angst, pijn, delier en 
ontwenning!

• Hoe onderscheid maken:

1. Sluit andere oorzaken uit, ontwenning is een
uitsluitingsdiagnose!

Bv shock, CNS infectie, CVA, sepsis, metabole ontregeling, delier

2. Gebruik gevalideerde monitoringtools
- Withdrawal Assessment Tool (WAT-1)
- Sophia Observation withdrawal Symptoms-scale (SOS)

3. Correlatie in de tijd met stoppen van medicatie: 1-72h





Best KM, Boullata JI, Curley MA. Risk factors 
associated with iatrogenic opioid and 

benzodiazepine withdrawal in critically ill 
pediatric patients: a systematic review and 

conceptual model. Pediatr Crit Care Med. 2015 
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Diagnose: risicofactoren

Patient Process System

• Duur > 5 dagen
• Cumulatieve dosis
• Leeftijd
• Cognitieve beperking
• Ernst van ziekte
• Farmacogenetica

• Gebruik protocols
• Continue versus 

intermittente 
toediening

• Soort medicatie
• >3 medicaties

• Staffing
• Toegelaten medicatie 

buiten PICU
• Team approach
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Diagnose: types medicatie

1/ Veel evidentie voor ontwenning na verlengde 
toediening

• Opiaten
• Bv fentanyl, morfine

• Benzodiazepines
• Bv midazolam, lorazepam

• Barbituraten
• Bv pentothal



2/ Evidentie uit case reports/series, kleine 
observationele studies

• Propofol
• Isoflurane (inhalatie-anestheticum)
• Chloralhydraat
• α2-agonisten (clonidine, dexmedetomidine)

3/ Medicatie waarbij ontwenning niet is beschreven
• Ketamine – wel tolerantie
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Behandeling: Algemene principes en 
preventie

Belangrijk:
Wat volgt is afgeleid uit :

• Beschikbare literatuur: schaars, geen RCT, veel variatie in gewoontes
• Selectie van PICU guidelines: 

• Nederland: Sophia kinderziekenhuis, Rotterdam
• Canada: Sick Kids, Toronto
• US: Children’s hospital of Philadelphia
• US: Natiowide Children’s, Columbus, Ohio
• Nieuw-Zeeland: Starship Children’s Hospital, Auckland
• UK: GOSH, London
• UK: Nottingham Children’s hospital
• Australië: RCH, Melbourne

=> Veelal gebaseerd op expert opinion en lokale gewoontes !



Behandeling: Algemene principes en 
preventie

1) Correct gebruik van analgosedatie: dosis, duur, 
combinatie

2) Inventariseren van gebruikte producten, duur en 
cumulatieve dosis om risico in te schatten

3) Evalueer andere redenen om medicatie verder te 
zetten

Bv nood aan opiaten voor pijncontrole, benzo ikv convulsies

4) Start monitoren van ontwenning bij start afbouw
• Gebruiken van WAT-1 of SOS



Behandeling: Algemene principes en 
preventie

5) Langere toediening = tragere afbouw
• < 5 dagen: stop zonder afbouw, WAT-1/SOS overwegen
• 5-10(14) dagen: dosisreductie per 10-20% van originele dosis 

1x/24u
• > 10(14) dagen: Dosisreductie per 5-10% van originele dosis 1x/24u

6) Volgorde igv meerdere analgosedativa
1. Opiaten - Benzodiazepines
2. Chloral hydraat (afbouw nodig??)
3. Clonidine verderzetten tot stop opiaten en benzodiazepines, dan afbouw tot stop



Behandeling: Algemene principes en 
preventie

6) Vroegtijdige switch naar langwerkende preparaten en 
enterale toediening zo mogelijk
• Gebruik van aangepaste conversie tabellen
• IV opiaten → morfine, methadone
• IV benzodiazepines →  diazepam, lorazepam
• IV clonidine → PO clonidine
• Continue infuus halveren bij 1e PO dosis, stop bij 2e dosis

7) Na afbouw tot lage dosis, verleng interval vooraleer te 
stoppen

8) Scoor tot 48-72h na stoppen van alle medicatie
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Behandeling: niet farmacologisch

1. Beperkt omgevingsstimuli
2. Zuigelingen: inbakeren, borstvoeding, wiegen, 

tutje
3. Oudere kinderen:  massage, relaxatietherapie
4. Aangepaste voeding
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Behandeling: farmacologisch

1. Optreden van ontwenning tijdens afbouw 
opioiden/benzodiazepines
• Geef een extra dosis van het opioid: bv. 50% van laatste 

intermittente dosis of  50% van laatste uurdosis van een continu 
infuus

• Verhoog het onderhoud weer naar de vorige 
dosis/infuussnelheid

• Bouw niet opnieuw af de volgende 24u
• Overweeg om trager af te bouwen en/of slechts 1 product ipv 2



Behandeling: farmacologisch

2. Bij onvoldoende effect van voorgaande maatregelen
• Als pt ook benzodiazepines krijgt: extra dosis (bv lorazepam 0,1 mg/kg)

en overweeg verhogen onderhoudsdosis 
• Overweeg associëren clonidine *

• PO 1 – max 5 mcg/kg/dosis
• IV 0,5-3 mcg/kg/u 

3. Chloral hydraat
• Gebruikt als sedativum geassocieerd aan opiaten/benzodiazepines (enteraal)
• Gebruik om ontwenning te behandelen??
• Nood aan afbouw niet duidelijk, mogelijk niet nodig als reeds benzodiazepine
• Dosis 10-20 mg/kg 4x/d tijdens afbouw, dan interval verlengen

OF overweeg stop en rescue dosis 10-20 mg/kg indien ontwenning



Behandeling: farmacologisch

4. Clonidine
• Bouw als laatste af
• Te snelle afbouw geeft vnl sympathische symptomen (bv 

hypertensie)
→ bloedrukmonitoring is aangewezen
→ Afbouwen per 10-20 % 1x/24-48u 
→ Vanaf dosis 0,5-1 mcg/kg: verleng interval



Behandeling: farmacologisch

• Wat met dexmedetomidine?
• Hyperselectieve α2-agonist
• Doel: ‘conscious sedation’
• Bij ons enkel IV, op PICU (US ook PO beschikbaar)
• Bijwerking: vnl. bradycardie, hypotensie
• Gebruik: geassocieerd als sedativum of ikv ontwenning
• Geleidelijk afbouwen, risico op ontwenning/rebound 

hypertensie
• Off label bij kinderen
• Geen evidence based informatie over gebruik bij kritiek 

zieke kinderen





Aandachtspunten

• Afbouw is steeds in percentage van de originele 
dosis !

→ afbouw per 20% = stop na 5 dagen
• Methadone kan QT verlenging veroorzaken
• Actieve metabolieten van morfine kunnen 

accumuleren bij patiënten met nierfalen
• Chloralhydraat kan verlengde werking hebben bij 

jonge kinderen, patiënten met lever/nier 
finsufficiëntie



Take home messages

• Ontwenning komt frequent voor in (ex) PICU-populatie
• Vooral geassocieerd aan leeftijd, duur en cumulatieve dosis
• Best beschreven bij opioiden en benzodiazepines,

maar ook bij propofol, inhalalatie-anesthestica, chloralhydraat, α2 agonisten

• Preventieve maatregelen bij afbouw, ook niet farmacologisch
• Gebruik gevalideerde assessment tools WAT-1 of SOS
• Lokale protocols, heterogeen, weinig evidence based

informatie



VRAGEN?
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