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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr.9299 

 
Aanbevelingen inzake het gebruik van lachgas-zuurstofmengsels  
(N2O ≤ 50%)  voor minimale sedatie in en buiten zorginstellingen. 

 
In this scientific advisory report on public health policy, the Superior Health Council of 

Belgium provides the Belgian health authorities with specific recommendations on the use 

of a combination of nitrous oxide and oxygen (N2O≤ 50%) for minimal sedation both inside 

and outside healthcare facilities 
 

Versie gevalideerd op het College van November 20161 
 

 
1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft op 3 juli 2015 een adviesaanvraag van het kabinet 
van minister Maggie de Block ontvangen, federaal minister van Volksgezondheid betreffende 
"de minimale sanitaire kwaliteits- en veiligheidsvoorwaarden voor het gebruik van zuurstof-
lachgasmengsels, zowel in de context van het ziekenhuis (in maar ook buiten het 
operatiekwartier) als buiten een ziekenhuis (bijvoorbeeld een extramurale tandheelkundige 
praktijk, centra voor familiale planning …). Het advies van de HGR kan onder meer betrekking 
hebben op beschermende maatregelen voor de patiënt maar evenzeer voor de verstrekkers 
die dit product toepassen, en de noodzakelijke apparatuur." 
 
De adviesaanvraag vormt een onderdeel van een gezamenlijke aanvraag gericht aan de Hoge 
Raad van Geneesheren-Specialisten en Huisartsen (HRGSH) die op 20 juni 2015 bij dr.D. 
Cuypers¸ Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu, werd ingediend.  
In de eerste alinea van deze brief wordt de HRGSH om (punctueel) advies verzocht 
betreffende de bevoegdheid van zorgverstrekkers (andere dan artsen) voor de toepassing van 
dit geneesmiddel en over de noodzakelijke kennis, expertise, opleiding, kwalificatie en 
omkadering die hiervoor noodzakelijk zijn. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om het nodige 
initiatief te nemen voor afstemming met de HGR.  
 
Het uitwerken van een antwoord voor de minister gebeurde dus in volledige samenwerking 
met de HRGSH, dankzij de medewerking van dr. P. Waterbley en bepaalde experts van de 
groep die ook actief zijn binnen de HRGSH, alsook met het Directoraat-generaal 
Gezondheidszorg (DG GZ) van de Federale Overheidsdienst (FOD) Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu, in de persoon van de heer M. Lardennois. 
 
  

                                                
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een 
nieuwe versie van het advies uitgebracht. 
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De clinici en de praktijkexperts die meewerkten aan het advies oordeelden dat het 
noodzakelijk is, als antwoord op de aan de HGR gestelde vraag, om aan het kabinet van de 
minister aanbevelingen te verstrekken betreffende de toepassingsgebieden (en de contra-
indicaties), bescherming van de gebruikers van het systeem, milieubescherming 
(broeikasgaseffect), kwalificatie en opleiding van de gebruikers van het systeem en bewaking 
(monitoring-registratie). 
 
Afkortingen en symbolen 

 

ALS Advanced Life Support 

APLS Advanced Paediatric Life Support 

ASA American Society of Anesthesiologists 

AVPU Alert, Verbal, Pain, Unresponsive 

BLS Basic Life Support   

DG GZ Directoraat Generaal Gezondheidszorg 

DNA Deoxyribonucleic acid 

EPALS European Pediatric Advanced Life Support 

EPILS European Pediatric Immediate Life Support 

EPLS European Pediatric Life Support 

ERC European Resuscitation Council 

FOD Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 

en  Leefmilieu 

GWBB grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling 

HGR Hoge Gezondheidsraad 

HRGSH Hoge Raad van Geneesheren-specialisten en van Huisartsen 

INRS Institut national de recherche et de sécurité 

MANAMA Master-na-master 

MEOPA equimolair stikstofmonoxide-zuurstofmengsel 

NIOHS National Institute for Occupational Safety and Health 

NLS Newborn Life Support 

PROSA Procedurele sedatie en analgesie bij kinderen 

PSA Procedurele sedatie en analgesie 

RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

SUVA Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (CH) 

TWA Time weighted average 

  

http://www.hgr-css.be/
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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2   

 
MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing 
articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.  
 
 
 

  

                                                
2 De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een 
snelle definitie van de scope van het advies. 

MeSH terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Nitrous oxide  Nitrous oxide Lachgas Protoxyde 
d’azote 

Lachgas 

 Oxygen Zuurstof Oxygène Sauerstoff 

 Anesthesia Anesthesie Anesthésie Anästhesie 

Anesthetics, 
inhalation 

 Inhalation Inhalatie Inhalation Inhalation 

Conscious 
sedation 

 Minimal 
sedation 

Minimale sedatie Sédation 
minimale 

minimale Sedierung 

Health Care 
systems;  
Delivery of 
Health Care 

 Healthcare Zorgverlening Soins Gesundheitsversorgung 

  Healthcare 
facilities 

Zorginstelling Institution de 
soins 

Gesundheitseinrichtungen 

http://www.hgr-css.be/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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2. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN INZAKE HET GEBRUIK VAN LACHGAS (N2O) 

Inhalatie van lachgas-zuurstof (O2-N2O) geeft analgesie en anxiolyse. Dit mengsel wordt 
vooral gebruikt in het kader van analgo-sedatie bij het uitvoeren van licht tot matig pijnlijke 
ingrepen of voor anxiolyse bij het behandelen van weinig coöperatieve patiënten. Door zijn 
gunstige farmacologische eigenschappen (anxiolyse, verbetering van de gemoedstoestand, 
lichte sedatie en lichte analgesie) kunnen de behandelingen vlotter verlopen en worden 
negatieve ervaringen beperkt of zelfs vermeden. Dit is belangrijk bij onder andere de 
behandeling van kinderen en volwassenen die (veelvuldig) pijnlijke of vervelende 
behandelingen moeten ondergaan. N2O waarborgt een snelle inductie en een snelle 
recuperatie. N2O wordt gebruikt ofwel als een mengsel met constante verhouding 50% O2 

- 50% N2O (equimolair stikstofmonoxide-zuurstofmengsel, MEOPA) ofwel door titratie met 
N2O concentraties van 0 tot maximaal 50%. Er zijn steeds meer indicaties voor het gebruik 
van deze techniek en deze techniek wordt meer en meer gebruikt. 
 
Omwille van een aantal bezorgdheden in verband met mogelijke secundaire effecten en 
risico’s bij het gebruik van hoge concentraties N2O zoals verhoogd cardiovasculair risico bij 
patiënten met een ernstige cardiale comorbiditeit, interferentie met het methionine 
metabolisme, mogelijke neurotoxische en eventueel carcinogene werking, is het aangewezen 
gedetailleerde aanbevelingen te formuleren aangaande het gebruik in zorginstellingen en 
daarbuiten. De secundaire effecten en risico’s zijn echter proportioneel met de toegediende 
concentraties. Het veiligheidsprofiel van mengsels 02-N2O ≤50 % of van vaste mengsels met 
50 % N2O, is uitstekend indien men de indicaties, contra-indicaties en juiste toedieningswijze 
respecteert. 
  
Vanuit het oogpunt van de patiënt hebben de acute bijwerkingen veeleer te maken met een 
risico op hypoxie bij te hoge concentraties N2O en te weinig O2 ( < 21%) door diffuse hypoxie 
of in het geval van obstructie van de luchtwegen evenals met het uitzettend vermogen van 
N2O, waarbij luchthoudende holtes onder druk kunnen komen te staan (bv. in het geval van 
pneumothorax, gastro-intestinale obstructies, bepaalde aandoeningen van het middenoor en 
sinussen). Deze pathologieën zijn dan ook tegenindicaties voor gebruik van N2O.  
 
De risico’s van chronische blootstelling zijn van toepassing voor patiënt, zorgverlener en 
milieu. Vanuit het oogpunt van de zorgverlener vloeien de potentiële risico’s voort uit een 
chronische blootstelling. Dat zijn vooral hematologische en neurologische stoornissen, er is 
ook een onduidelijkheid in verband met teratogeniciteit. 
Vanuit het oogpunt van het milieu is N2O een gasmolecule die in belangrijke mate kan 
bijdragen tot het broeikaseffect (310 maal groter dan voor CO2) en tot aantasting van de 
ozonlaag. Aangeven dat medisch gebruik een relatief zeer geringe bron van N2O-emissies is 
draagt het in minder geringe mate bij tot het broeikaseffect. 
 
De bevoegde zorgverstrekkers dienen een erkende opleiding genoten te hebben. De 
zorgverlener die N2O toedient verschilt van de zorgverlener die de ingreep/behandeling 
uitvoert.  
  
Het is belangrijk te vermelden dat de hier opvolgende aanbevelingen louter van toepassing 
zijn op het gebruik van N2O mengsels begrensd op maximaal 50 % N2O zonder associatie 
van andere sedativa en buiten het milieu van het operatiekwartier. 
 
  

http://www.hgr-css.be/
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Aanbevelingen: 
 
Bovenstaande overwegingen in acht genomen verleent de HGR de volgende aanbevelingen: 
 
1) De HGR herinnert eraan dat N2O als zodanig (namelijk in concentraties van meer dan 50 %) 
enkel door anesthesisten mag worden gebruikt. 
 
2) De HGR beveelt voor een minimale sedatie met N2O-O2 (MEOPA of toediening via titratie 
met een concentratie van maximaal 50 % N2O) aan dat: 
 
- het mengsel voorgeschreven wordt door beoefenaars van de geneeskunde (arts, tandarts) 
die een specifieke opleiding succesvol hebben afgerond (verstrekt door instellingen die door 
de bevoegde overheid erkend zijn) en die op de hoogte zijn van de in dit advies vermelde 
contra-indicaties en ook van de eisen inzake veiligheid en bewaking van de patiënt; 
- een beoefenaar van de geneeskunde met een adequate opleiding onmiddellijk beschikbaar 
is op het moment van toediening; 
- deze techniek toegepast wordt onder instrumenteel en menselijk toezicht door een persoon 
die zich aan deze specifieke taak wijdt en die hiervoor specifiek is opgeleid. Niemand kan 
tegelijkertijd de toediening, de bewaking van de patiënt en het verrichten van een procedure 
op zich nemen. 
- op het einde van de behandeling het aangeraden is om zuivere O2 toe te dienen gedurende 
5 minuten, na de toediening van N2O om diffuse hypoxie te vermijden. Deze stap lijkt 
overbodig bij kinderen indien N2O slechts voor een korte periode is toegediend en in 
concentraties lager dan 50 %.  
- het toedienen en het bewaken van de minimale sedatie niet kunnen worden uitgevoerd door 
de zorgverlener die de ingreep/behandeling/zorgen uitvoert.  
- de arts of de tandarts geassisteerd wordt door een persoon die een gecertifieerde opleiding 
heeft genoten in de toediening van N2O.  
 
3) Wat betreft de lokalen, beveelt de HGR aan dat deze sedatie in specifieke ruimten wordt 
uitgevoerd die uitgerust zijn met:  
- officieel erkend N2O-toedieningsmateriaal (zoals bijvoorbeeld, EG-markering, ISO- 
norm 5356 Anesthetic and Respiratory Equipment) en met apparatuur die aan de vereisten 
uit de ISO-norm 14002 Environmental Management Systems specification standard voldoet; 
hetgeen een onmiskenbaar voordeel voor het milieu betekent. 
- een ventilatiesysteem dat ervoor zorgt dat in het lokaal de drempel van 50 ppm N2O niet 
overschreden wordt, zodanig dat er minimale pollutie is in de werkomgeving van de 
zorgverlener. Bovendien is het gebruik aangeraden van een gasevacuatiesysteem met 
bronafzuiging, zodat de uitgeademde lucht van de patiënt onmiddellijk wordt afgezogen en 
geëlimineerd; een erkend systeem voor gasrecuperatie en -eliminatie wordt ook gebruikt. 
- adequaat reanimatiemateriaal. Het moet minimum bestaan uit: beademingsballon, 
gezichtsmaskers, zuurstofbron, aspiratiemateriaal. 
 
4) Rekening houdend met het feit dat dit product brand kan veroorzaken of verergeren 
(ontbrandingsmiddel) et dat het in flessen onder druk wordt opgeslagen (gevaar voor 
ontploffing in geval van blootstelling aan hitte en aanwezigheid van sterk gekoelde gassen die 
aanleiding kunnen geven tot cryogene brandwonden of letsels), moet een bijzondere 
aandacht worden geschonken aan het transport, de opslag en de omgang met de gasflessen. 
 
Het beheer en het onderhoud van de gasflessen (O2, N2O), de apparatuur en de leidingen 
moeten voldoen aan bestaande technische veiligheidseisen ter zake. De controle hiervan valt 
onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde instantie. 
 
  

http://www.hgr-css.be/
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5) De HGR beveelt aan dat de professionele blootstelling van de zorgverleners aan N2O 
regelmatig gemeten wordt zodat de maximale norm van 50 ppm per 8 uur niet overgeschreven 
wordt (bescherming van de zorgverlener). Deze metingen moeten in een register opgenomen 
worden.  
 
6) De HGR beveelt aan dat de beoefenaar van de geneeskunde (arts, tandarts) een 
"sedatieregister" bijhoudt dat een noodzakelijke traceerbaarheid van de verrichte 
sedatiehandelingen mogelijk maakt. De HGR raadt de bevoegde autoriteiten ook aan om een 
register op te stellen van alle ruimtes waar deze sedatie wordt uitgevoerd. 
 
7) De HGR beveelt aan dat de betrokken beoefenaars van de gezondheidszorg een 
bijkomende specifieke en gecertificeerde opleiding hebben gevolgd. 
 
7.1 de opleiding voor de beoefenaar van de geneeskunde (arts, tandarts) kan bestaan uit: 
- opleiding in reanimatie via een ILS3 en/of EPILS4 (ERC5) en de nodige herhalingscursussen, 
- theoretische lessen (farmacologie, toxicologie van N2O), 
- stage in de praktische toediening van N2O en 
- bekrachtigd door een examen.  
  
7.2 de opleiding voor iedereen die de beoefenaar van de geneeskunde assisteert kan bestaan 
uit: 
- opleiding in reanimatie via een ILS en/of EPILS (ERC) en de nodige herhalingscursussen, 
- theoretische lessen (farmacologie, toxicologie van N2O), 
- stage in de praktische toediening van N2O en 
- bekrachtigd door een examen. 
 
 
  

                                                
3 Immediate Life Support 
4 European Pediatric Immediate Life Support. 
5 European Resuscitation Council 

http://www.hgr-css.be/
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3. METHODOLOGIE 

 

Na analyse van de adviesaanvraag, hebben het College en de voorzitter van het domein 
”Infectiebeheersing tijdens de zorgverlening” de nodige expertises bepaald. Op basis hiervan 
werd een ad-hocwerkgroep opgericht met deskundigen in de volgende disciplines: anesthesie 
en reanimatie, pediatrische anesthesie, gynaecologie en verloskunde, kindergeneeskunde, 
tandheelkunde (volwassenen en kinderen), mond- en kaakchirurgie, spoedgevallen en 
intensive care, algologie (volwassenen en kinderen), maatschappelijke en 
arbeidsgeneeskunde en preventie, milieuwetenschappen (risico-evaluatie), enz. De experten 
van de werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een ad-hoc verklaring 
ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten 
beoordeeld. 
 
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit 
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties 
die in deze materie bevoegd zijn (peer-reviewed), alsook op het oordeel van de experten. De 
Delphi-methode wordt gebruikt. 
 
Het uitwerken van een antwoord voor de minister gebeurde dus in volledige samenwerking 
met de HRGSH, dankzij de medewerking van dr. P. Waterbley en bepaalde experts van de 
groep die ook actief zijn binnen de HRGSH, alsook met het Directoraat-generaal 
Gezondheidszorg (DG GZ) van de Federale Overheidsdienst (FOD) Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu, in de persoon van de heer M. Lardennois. 
 
De deelnemers die betrokken zijn bij de uitwerking van dit advies – die vanuit zorginstellingen, 
de privépraktijk of openbare overheden betrokken zijn - hebben de kans gehad om schriftelijk 
en in de vergaderingen uitgebreid te debatteren en van gedachten te wisselen. Alle 
tussenkomsten zijn op regelmatige tijdstippen, transparant gecommuniceerd aan alle 
belanghebbenden van de groep. 
 
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep werd het advies tenslotte gevalideerd door 
het College. 
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4 UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 
Algemene overwegingen 
 
Lachgas (N2O) is een kleurloos gas dat reeds in 1772 werd ontdekt door Joseph Priestley. 
Het duurde evenwel nog meer dan 20 jaar voor sir Humphry Davy ermee ging experimenteren 
als therapeutisch gas.  
 
Gedurende de voorbije 250 jaar werd N2O gebruikt op kermissen, om in een roes te raken 
(recreatief gebruik) en als anestheticum bij kleine chirurgische ingrepen en bij tandartsen. 
 
N2O wordt toegevoegd in de verbrandingskamers van motoren (“nitro”) om het vermogen te 
verhogen. 
 
In anesthesie wordt N2O gebruikt in combinatie met O2 in concentraties die meer dan 50 % 
kunnen bedragen.  
 
In de tandheelkunde, kindergeneeskunde en kinder-spoed geneeskunde is het gebruik van 
O2-N2O mengsels als anxiolyticum/sedativum zeer uitvoerig gedocumenteerd. In de 
kindertandheelkunde wordt N2O wereldwijd gebruikt (vooral Scandinavische landen, UK, USA, 
Australië, Nieuw Zeeland, Nederland, enz.) en speelt het in vele landen een belangrijke rol in 
de dagelijkse praktijk (CED resolution 2011, Report of the Intercollegiate Advisory Comitee for 
Sedaton in Dentistry, 2015). In de UK is O2-N2O sedatie deel van het undergraduate 
curriculum. Het is in vele gevallen een alternatief voor de ‘restraint’ (onverantwoorde 
immobilisatie en vastbinden van patiënten), diepe sedatie en algemene anesthesie. Op die 
manier kan N2O sedatie een oplossing bieden voor de lange wachtlijsten in ziekenhuizen en 
de behandelingsachterstand wegwerken. 
 
Voor het bekomen van minimale sedatie wordt een O2-N2O mengsel gebruikt met maximum 
50 % N2O, hetzij als mengsel met een vaste samenstelling (bv. MEOPA wat staat voor 
"equimolair distikstofmonoxide-zuurstofmengsel”), hetzij door titratie N2O van 0 % tot 
maximaal 50 %, afhankelijk van het gewenste effect. N2O is kleurloos, geurloos De 
verschillende in de handel verkrijgbare producten in Europa en België zijn onder meer: 
Antasol®, Entonox®, Kalinox®, Oxynox®, Relivopan®, enz. 
 
O2-N2O heeft anxiolytische, licht sedatieve en analgetische eigenschappen, Het veroorzaakt 
geen algemene anesthesie of bewustzijnsverlies. De inademing van N2O veroorzaakt een 
verminderde pijngevoeligheid en afname van bepaalde reflexen die dosisafhankelijk en 
reversibel is. Een toenemend bewustzijnsverlies kan worden waargenomen wanneer de N2O-
concentraties de 70% overschrijden. Wegens een snelle penetratie in de hersenen kunnen de 
effecten optreden na slechts enkele ademhalingen. De effecten zijn van voorbijgaande aard 
en kunnen snel verdwijnen door de eliminatie van het gas in ongewijzigde vorm door de longen 
(bron: document over anestheserende gassen – SUVA, 2015). 
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4.1 De bescherming van de patiënt, zorgverleners en milieuproblematiek  

4.1.1 Toxicologie 
 
Toxicokinetiek van N2O:  
 

Absorptie Toegangsweg via inhalatie 
De absorptie gebeurt snel 
Bron INRS: Absorptiegehalte in de eerste minuten van ongeveer 1l/min. 
(concentratie van 80%), daarna omgekeerd evenredige absorptie met de 
blootstellingsduur. 

Verspreiding 
- 
Accumulatie 

In bloed: weinig oplosbaar, (bloed-gas partitie coefficient 0.47), snel 
evenwicht bereikt, snel door bloed-hersen barriere, weinig gemetaboliseerd 
en onveranderd  terug uitgescheiden (Clark & Brunick, 2014) 
In lichaamsweefsels: weinig opgenomen in de weefsels, weinig 
gemetaboliseerd,  distributie in de weefsels afhankelijk van vascularisatie. 
(Clark & Brunick, 2014) 
Doorgang door de placentabarrière (verschijnt bij de foetus 6 minuten na 
toediening aan de moeder met een verhouding van 0,6 voor de 
bloedconcentraties moeder/foetus - - www.toxnet.nlm.nih.gov  ) 

Metabolisme: Weinig reactief 
Niet gemetaboliseerd 

Verwijdering Snel verwijderd (in enkele minuten) door de longen 
Kleine hoeveelheden komen in de urine terecht of verlaten het lichaam via 
de huid 

(Patty’s toxicology, vol. 3, 5° éd. New York: Wiley & Sons: 2001 651-655 ; Poisons information Monigraph 
nr. 381) 

  
Toxiciteit: Tot nu toe is er geen gekende waarde voor LD506 bij mens; er zijn alleen maar 
gegevens over experimenten (rat, muis) met hoge dosissen en op lange termijn. 
 
Acute toxiciteit - Ongewenste effecten op korte termijn: Bij patiënten kan het optreden van 
misselijkheid, braken, buikpijn, hypoxie, opwinding, euforie, sedatie of oorpijn geassocieerd 
worden met de toediening van N2O. Volgens de verschillende geanalyseerde documenten zijn 
er geen meldingen van irritatie of allergie (INRS, FT 267 2007, pagina 5/9 Acute toxiciteit). 
 
Chronische toxiciteit - Schadelijke effecten op lange termijn:  
Omdat N2O interfereert met vit B12 zou het invloed kunnen hebben op het cardiovasculair 
systeem (via verhoogd homocysteïne spiegels), op het zenuwstelsel, op de erfelijkheid en op 
de vruchtbaarheid (via interferentie met DNA en RNA synthese) (Leroy P., 2016).  
Veranderingen in vit B12 status hangen volgens de studie van Krajewski et al. (2007) samen 
met het niveau van de blootstelling (herhaaldelijk en langdurige blootstelling aan hoge 
concentraties). In een recente studie werd aangetoond dat er geen effect op de vit B12 status 
van professionals is indien er een adequate controle over de blootstelling is (Staubli et al., 
2015). Het hanteren van een goede arbeidshygiëne is bijgevolg noodzakelijk. 
Meerdere studies hebben aangetoond dat de blootstelling aan N2O schadelijke effecten kan 
teweegbrengen aan het hematologisch stelsel, zenuwstelsel, immuunsysteem en aan lever 
en nieren. Het valt op te merken dat de resultaten van bepaalde studies tegenstrijdig zijn 
(INRS, FT 267 2007, pagina 5/9 Acute toxiciteit). 
 
Cancerogene, genotoxische en reprotoxische effecten: De resultaten van de studies zijn niet 
éénduidig en geven geen uitsluitsel, wegens een gelijktijdige blootstelling aan andere factoren 
die cancerogeen, genotoxisch en/of reprotoxisch kunnen zijn of omdat de methodologieën 
betwistbaar zijn (INRS, FT 267 2007, pagina 5/9 Acute toxiciteit).  

 

                                                
6 median lethal dose 
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 Citatie van het INRS (FT 267 van 2007): De blootstelling (chronisch en recreatief 
gebruik) aan N2O kan afhankelijkheid teweegbrengen. De acute blootstelling kan 
spijsverteringsproblemen veroorzaken en, in hoge concentraties, leiden tot ernstige 
hersenletsels en een hartstilstand (door 02-tekort). Megaloblastaire afwijkingen in het 
beenmerg werden gemeld. Een herhaalde blootstelling kan een ernstige 
hematologische aandoening veroorzaken, alsook het immuunsysteem aantasten. 
Misbruik van N2O leidt tot ernstige schade aan het zenuwstelsel. Een toename van 
nier- en leveraandoeningen werd ook beschreven. De resultaten van de studies naar 
mutagene, cancerogene en reprotoxische effecten laten niet toe om die met zekerheid 
aan N2O toe te schrijven.  
 

 De remming van de activiteit van methioninesynthase en beroepsmatige blootstelling: 
De effecten waargenomen bij dieren en mensen (ontwikkelingsproblemen, 
hematologische aandoeningen en neuropathieën) kunnen worden verklaard door de 
verminderde activiteit van methioninesynthase. Volgens de informatie van het INRS 
wordt de aantasting van het methioninesynthase enzym niet waargenomen bij de 
normale blootstellingsniveaus die in beroepsomgevingen worden aangetroffen. 
Meerdere studies uitgevoerd naar het personeel in operatiezalen hebben deze 
gegevens bevestigd. 
 

De Gezondheidsraad (NL) geeft als classificatie voor effect tegen vruchtbaarheid: Cat3, R62 
en voor ontwikkeling Cat3, R63 (Health Council of the Netherlands. Nitrous oxide: Evaluation 
of the effects on reproduction, recommendation for classification. The Hague: Health Council 
of the Netherlands ; 2000 May 1). 
 
4.1.2  De bescherming van de patiënt 

Goed beschreven bijwerkingen: 
 
Overdruk in de lichaamsholten: N2O is 35 keer meer oplosbaar in bloed dan stikstof (in 
omgevingslucht) en wordt dus sneller aangevoerd naar luchthoudende lichaamsholten dan 
stikstof kan afgevoerd worden met een drukstijging als gevolg. 
 
Inactivatie van het enzym methioninesynthase: N2O remt de activiteit van het enzym 
methioninesynthase in de lever en het beenmerg. Deze inhibitie is te wijten aan het feit dat 
N2O in staat is om kobalt te oxideren uit het complex van cyanocobalamine (vitamine B12), 
hetgeen een onomkeerbare inactivatie teweegbrengt van de methioninesynthase, omdat dit 
enzym vitamine B12 in gereduceerde vorm nodig heeft. Deze enzymatische inactivatie brengt 
een blokkering voort van meerdere enzymreacties en leidt uiteindelijk tot een afname van de 
synthese van DNA en methionine met accumulatie van homocysteïne. Het is aangetoond dat 
de inactivatie van dit enzym stijgt naargelang de concentratie en de blootstellingsduur van 
N2O. Meerdere dagen zijn nodig om de activiteit te herstellen (Sharer et al., 1983).  
 
Contra-indicaties voor gebruik:  
 
De contra-indicaties zijn voor het merendeel te wijten aan het feit dat het gas zich sneller dan 
stikstof verspreidt in gesloten lichaamsholten en er overdruk ontstaat die tot rupturen kan 
leiden (Brodsky et al., 1986). In deze context zijn de voornaamste contra-indicaties van 
neurologische aard (intracraniële hypertensie, verminderd bewustzijn) of gerelateerd aan de 
longen (pneumothorax, emfyseembellen, ernstige hypoxemie), de spijsvertering (opgeblazen 
buik, occlusief syndroom) en verder ook gasembolie, patiënten die onlangs een vitrectomie 
hebben ondergaan en gezichtstrauma (geen masker kunnen opzetten), alsook bepaalde 
aandoeningen van het middenoor en de sinussen. 
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4.1.3 De bescherming van zorgverleners 

Beroepsmatige blootstelling:  
 
GWBB (grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling):  
Volgens het KB van 11 maart 2002 m.b.t. de gezondheidsbescherming en veiligheid van de 
werknemers tegen risico’s verbonden aan chemische agentia op de werkvloer, is de maximale 
professionele blootstelling de gemiddelde limiet van de concentratie van de chemische 
agentia in de ademzone van de werknemer tijdens een bepaalde referentie periode. De 
grenswaardes voor beroepsmatige blootstelling aan N2O zijn opgenomen in de volgende 
tabel. 
 

Substance Nitrous oxide 

CAS No. 10024-97-2 

  

  Limit value - Eight hours Limit value - Short term (15 min) 

  ppm mg/m³ ppm mg/m³ 

Australia 25 45 
  

Austria 100 180 400 720 

Belgium 50 91 
  

Canada - Ontario 25 45 
  

Canada - Québec 50 90 
  

Denmark 50 90 100 180 

Finland 100 180 
  

Germany (AGS) 100 180 200 360 

Germany (DFG) 100 180 200 360 

Hungary 
 

180 
 

720 

Ireland 50 90 
  

Poland 
 

90 
  

Singapore 50 90 
  

Spain 50 92 
  

Sweden 100 180 500 900 

Switzerland 100 182 200 364 

USA - NIOSH 25 46 
  

United Kingdom 100 183 
  

Bron: IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzilichen Unfallversicherung)  
http://limitvalue.ifa.dguv.de/WebForm_ueliste2.aspx 

 
Meer specifiek werden maximale grenswaarden bepaald voor N2O in de lucht van 
werkplaatsen waar anesthesie word uitgevoerd :  

- in Frankrijk, in de « circulaire DGS/3A/667 bis » van 10 oktober 1985: 25 ppm als 
grenswaarde voor blootstelling tijdens de onderhoudsfase van de anesthesie 

- in de VS, beveelt het NIOSH aan: 25 ppm als grenswaarde voor een gemiddelde 
blootstelling tijdens de toedieningsperiode. 
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De grenswaarde in België is 50 ppm (gemiddelde waarde gedurende een werkdag van 8 uur, 
TWA7). Er is geen kortetijdswaarde. In dit geval is 8 uren aan 50 ppm gelijk aan 4 uren aan 
100 ppm of 2 uren aan 200 ppm of 1 uur aan 400 ppm (de regel van Haber), op voorwaarde 
dat buiten deze periode de blootstelling nul is (ander lokaal). Het gaat om een blootstelling in 
de ademzone; deze gegevens zijn gemeten op 30 cm van de ademhaling van de zorgverlener.  

Studies naar de beroepsmatige blootstelling 
 
1) Studies (bronnen geciteerd in de SUVA-documenten van 1998 en door het INRS FT 267 

in 2007): In de Verenigde Staten blijkt uit een enquête bij meer dan 30 000 tandartsen en 
30 000 tandartsassistenten een toename van neurologische stoornissen onder 
3206 tandartsen naar aanleiding van chronische blootstellingen, geschat op meer dan 
3 000 uren over 10 jaar van praktijkuitoefening. Er werd waargenomen dat symptomen 
zoals verstramming, tintelingen en spierzwakte viermaal meer konden voorkomen bij 
tandartsen en driemaal meer bij tandartsassistenten dan in de controlegroep (Brodsky et 
al., 1981). 
 

2) Een studie heeft aangetoond dat bij gebrek aan een ventilatie-/afzuigsysteem de 
blootstelling aan N2O van het tandheelkundig personeel hoog kon zijn en zich tussen 
200 en 7000 ppm kon bevinden (Ship, 1987). 
 

3) Een recentere studie (onlangs uitgevoerd in het kader van een thesis geneeskunde door 
Pete-Bonneton C., 2015) heeft toegelaten om het risico te beoordelen bij de blootstelling 
aan N2O, door het gebruik van MEOPA, van het verzorgend personeel op de afdeling 
pediatrie van het ziekenhuis “Femme-Mère-Enfant” in Lyon. Deze studie heeft het 
beroepsrisico geanalyseerd dat gerelateerd is aan het gebruik ervan in de diensten voor 
consultatie en opname. De luchtmetingen werden individueel uitgevoerd door middel van 
pompen, waarbij de opeenvolging van de zorgfasen mogelijk was. De analyse werd 
uitgevoerd door gaschromatografie. Een biomonitoring werd ook uitgevoerd van de 
uitgeademde lucht, maar de resultaten zijn niet eenduidig. 34 zorgverleners voor één 
werkpost en 33 handelingen onder MEOPA werden gevolgd. De gegevens wijzen op een 
lage blootstelling in de conventionele ziekenhuisdiensten, de over 8 uur gemeten N2O 
waarden bevinden zich lager dan de aanbevolen 25 ppm (in Frankrijk). Een zorgwekkende 
situatie werd blootgelegd in de diensten met een hoog verbruik en waar de zorg beperkt 
wordt tot enkele kamers. De betrokken diensten zijn het dagziekenhuis voor pneumologie 
en gastro-enterologie en de pediatrische urgentiediensten. In deze diensten liggen de over 
8 uur gemeten blootstellingswaarden 4 of 5 maal hoger dan de norm en de korte 
tijdswaarden liggen vaak hoger dan de aanbevolen 200 ppm (voor een korte blootstelling 
in sommige landen zoals in Zwitserland of Duistland) (tot bijna 7 keer).  
Tijdens deze periode werd tijdens de bezoeken aan de werkposten waargenomen dat de 
vervuiling van de lokalen kan worden veroorzaakt door grote lekken in het gascircuit. De 
gegevens van de biomonitoring zijn niet eenduidig, want de N2O waarden in de 
uitgeademde lucht op het einde van de werkpost lijken slecht gecorreleerd met de 
ingeademde N2O waarden over de hele werkpost.  
Tijdens deze studie gaf een enquête, afgenomen bij de zorgverleners, waarop 181 hebben 
geantwoord, aan dat meerdere symptomen werden waargenomen: hoofdpijn (47,2 %), 
misselijkheid (22 %) en duizeligheid (16,7 %). 
 
 
 

  

                                                
7 time weighted average 
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Voorwaarden om aan de maximaal toegelaten waarden voor N2O te voldoen : 
 

1) Goede verluchting van de ruimte (5-10 luchtwissels/uur) (Leroy P., 2016) 
 
2)  Bronafzuiging en vermijden van lekkage ter hoogte van de in-uitademingsbron:  
 
Bij gebruik van aangezichtsmasker:  
 
- Bronafzuiging: overtollig  gas t.h.v. mond en neus van de patiënt wordt afgezogen. 
- Aangezichtsmasker moet goed aansluiten. 
- Gebruik  van on-demand klep (niet aangewezen bij jonge kinderen) of variabele continue 
flow. 
 
Bij gebruik van neusmasker:  

Bij tandheelkundige behandeling is de mond open. De professional zit met het aangezicht 

in de onmiddellijke omgeving van de bron. Specifieke maatregelen zijn dan ook nodig om 

te verhinderen dat de zorgverlener bloot staat aan te hoge concentraties.   

- Gebruik van een dubbelmasker met actieve afzuiging (45L/ min) 

- Goede aanpassing van het neusmasker, goede neusademhaling, mondademhaling 

(spreken, lachen, huilen ) beperken, eventueel gebruik van rubberdam  

- Aangepaste concentratie N2O (bij titratie) en aangepast debiet (hogere concentraties en te 

hoog debiet verhogen risico voor behandelteam).  

3) De evacuatie van het uitgeademde gas:  

Of direct naar buiten, niet in nabijheid van airconditioning.  

Of via speciale uitweg geschikt voor anesthesiegassen  

Of naar specifieke destructie-unit die N2O ontbindt in N2 en O2. 

4) Aantal behandelingen per dag beperken. Indien meerdere per dag, metingen laten 

uitvoeren (Broers et al , 2015) 

 

5) Regelmatige onafhankelijke controle van de N2O-concentraties in de ademzone van 

de zorgverlener. 
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Aanbevelingen voor zorgverleners  

Rekening gehouden met de hematologische stoornissen, neurologische en mogelijk 
teratogene sequelen bij een chronische blootstelling, beveelt de HGR de bevoegde 
overheden aan om de nodige gezondheidsbeschermende maatregelen te nemen - en 
hierover actief te communiceren - voor de zorgverleners die ze de toelating geven om N2O 
te gebruiken en toe te dienen, namelijk de eis van een ventilatie/verluchting van de lokalen 
met technische kenmerken, zodat vermeden wordt dat een residuele waarde van 50 ppm 
overschreden wordt, die gemeten wordt over een duur van 8 uur in het lokaal waar de 
sedatie plaatsvindt.  

Het is een wettelijke verplichting voor werknemers om een arbeidsgeneeskundig 
gezondheidstoezicht te ondergaan. De HGR beveelt aan dat elke blootstelling van 
zorgverleners aan N2O wordt gerapporteerd en dat resultaten van  regelmatige 
hematologische en  neurologische controles worden gedocumenteerd. Bovendien is het 
aangewezen om de chronische blootstelling van zwangere vrouwen aan N2O te vermijden. 
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Brodsky JB, Cohen EN, Brown BW, Wu ML, Whitcher CE - Exposure to nitrous oxide and 
neurologic disease among dental professionals. Anesth Analg. 1981 ; 60 : 297-301. 
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tegen de risico's van chemische agentia op het werk. 
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4.1.3 De milieuproblematiek 

4.1.3.1 Inleiding 
 
Van alle stikstofverbindingen is N2O de belangrijkste bijdrage aan klimaatveranderingen. De 
concentratie van het gas in de atmosfeer stijgt wereldwijd. Het aandeel van het medisch 
gebruik van N2O is zeer beperkt tot verwaarloosbaar. Vooral de wereldwijde groei van de 
landbouw (verantwoordelijk voor naar schatting 30% van de toename), de chemische industrie 
(35 %) en verbrandingsprocessen (35%) zijn verantwoordelijk voor een grotere uitstoot van 
N2O. (ref. Overview of Greenhouse gases, EPA   
https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases#nitrous-oxide) 
 
Als broeikasgas is N2O 310 maal sterker dan koolstofdioxide (CO2). N2O blijft zeer lang 
aanwezig in de atmosfeer: het kan 150 jaar duren voor het afgebroken wordt. Daardoor heeft 
het op 100 jaar een broeikaspotentieel dat 265 maal hoger is dan dit van CO2 en 10 keer 
hoger dan methaan (CH4). Daarom wordt het ondanks zijn relatief lage concentratie in de 
atmosfeer als een belangrijk broeikasgas beschouwd, dat zowat 7% van het broeikaseffect 
verklaart. Omdat de huidige verandering van het klimaat door menselijk handelen 
schadelijk is voor de volksgezondheid, is het medisch gebruik van gassen die bijdragen tot 
het broeikaseffect van belang (Arnell, 2015).   
 
Er is ook toenemende aandacht voor het effect van N2O op de afbraak van de ozonlaag 
(vanLoon en Duffy, 2011 ; Wuebbles, 2009 ; Portmann et al., 2012). 
 
4.1.3.2 Uitstoot 
 
De cijfers voor België sluiten aan bij de internationale trends. Alle sectoren stootten in 2013 
samen 5906 ktCO2eq N2O uit, zowat  5 % van alle broeikasgassen en 39 % minder dan in 
1995. Van deze totale uitstoot komt 212ktCO2eq (cijfers voor 2011) op rekening van het 
medisch gebruik van N2O (Sherman et al., 2016). 
 
De Belgische gegevens zijn geijkt in het raam van de internationale rapportering voor de VN- 
conventie over de klimaatwijzigingen. Daar naast is er de regelgeving van het KB van 
11 maart 2002 over de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische stoffen 
op de werkvloer. Deze regelgeving over de kwaliteit van de werkomgeving houdt geen 
rekening met de eigenschappen van N2O als broeikasgas. 
 
4.1.3.3 Besluit 
 
Ondanks de lage concentraties in de atmosfeer is N2O door zijn lange verblijftijd en zijn 
potentieel om energie te capteren, een belangrijk broeikasgas. Hoewel de uitstoot in België 
de voorbije twee decennia betekenisvol daalde is er ruimte voor verdere afbouw. 
 
Wat de medische toepassingen van N2O betreft is er in de literatuur groeiende consensus 
over een twee-sporen aanpak die het mogelijk maakt milieuaspecten op te nemen in de 
klinische besluitvorming: 
- Het controleren, opvangen en neutraliseren of hergebruiken van de ongecontroleerde 
emissies N2O, naast het vermijden van chronische blootstelling. 
- Het gebruik van N2O te beperken tot situaties waar het gas bijdraagt tot een vermindering 
van de morbiditeit en de mortaliteit. In alle andere gevallen kiest men voor alternatieven die 
niet met de milieukwaliteit interfereren. 
 
Niet alleen N2O is een broeikasgas. Dezelfde twee-sporen aanpak is ook aangewezen voor 
de anesthetica sevofluraan, desfluraan, en isofluraan. 
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Acties om de uitstoot van anesthetische broeikasgassen te verminderen maken best deel uit 
van een meer omvattend, bij voorkeur gecertifieerd (ISO14002 of EMAS), milieuzorgsysteem 
voor organisaties in de zorgsector (Schroeder et al., 2013). 
 
Een veralgemening van milieuzorgsystemen in de zorgsector zal er pas komen wanneer de 
perceptie van de noodzaak om milieuzorg te integreren in de klinische praktijk toeneemt. 
Hiervoor is bewustwording en opleiding noodzakelijk zowel in de algemene artsen-, 
tandartsen-, verpleegkundigen- en paramedische opleidingen, als in de specialisaties 
anesthesie, pediatrie, gynaecologie en tandheelkunde. Voor de algemene opleidingen pleit 
de Raad voor het invoeren van een curriculum-cursus "Gezondheid en duurzame 
ontwikkeling”. Voor de specialismen is het aangewezen een opleidingsonderdeel te voorzien 

over de milieu en gezondheidsaspecten van het gebruik van N2O. 
 

4.1.3.4 Referenties voor het opstellen van dit hoofdstuk 
 

Arnell N. A short guide to climate change risk. Gower Pub. Ltd., Surrey, England. 2015Pp. 
206. 
 
Portmann RW, Daniel JS, Ravishankara AR. Stratospheric ozone depletion due to nitrous 
oxide: influences of other gases. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 2012;367 (1593):1256-
64. 
 
Schroeder K., Thompson T., Frith K., Penchon D. Sustainable healthcare. Wiley-Blackwell, 
Chichester, UK. 2013Pp. 267. 
 
Sherman J., Le C., Lamers V., Eckelman M. Life cycle greenhouse gas emissions of 
anesthetic drugs. Anesthesia & Analgesia 2012;114, 1086-1090. 
 
Sherman J.D., Schonberger R.B., Eckelman M. Estimate of carbon dioxide equivalents of 
inhaled anesthetics in the United States. Anesthesiology. 2016 
 
vanLoon G.W., Duffy S.J. Environmental chemistry. A global perspective. Oxford University 
Press, Oxford, UK. 2011;Pp. 545. 
 
Wuebbles, D.J. Nitrous oxide: No laughing matter. Science, 2009;326(5949), 56-57. 
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4.2  Opleiding en competenties 

4.2.1 Achtergrond 

Verschillende beroepsgroepen maken gebruik van MEOPA en/of van een getitreerd O2-N2O 
mengsel (concentraties van 0 % tot maximaal 50 %) bij licht tot matig pijnlijke en 
angstaanjagende procedures  met de bedoeling  een licht sedatief, anxiolytisch en analgetisch 
effect te bekomen waarbij het contact met de patiënt bewaard blijft, de nodige coöperatie van 
de patiënt bekomen wordt zonder belangrijk risico op oversedatie.  
 
Belgische kinderartsen maken vooral gebruik van MEOPA, andere voorschrijvers zijn 
gynaecologen, verloskundigen (beperkte mate). 
De grootste groep zorgverleners die MEOPA toedienen zijn de verpleegkundigen (cf. werk 
nationaal project). Toediening van MEOPA door verpleegkundigen wordt wettelijk beschouwd 
als een technische verpleegkundige verstrekking op medisch voorschrift (B2 handeling) 
(KB 18/06/1990). Toediening via titratie wordt vooral gebruikt in de tandheelkunde en wordt 
wereldwijd aanvaard als een veilige en aangewezen methode (Guidelines CED, EAPD, 
AAPD, Scottish Royal Colleges, handbook of Nitrous oxide and oxygen sedation {Clark 
& Brunick}) om, naast de gebruikelijke psychologische behandelingstechnieken, niet-
coöperatieve patiënten te kunnen verzorgen en zo een behandelingsachterstand te vermijden.  
 
In de afgelopen 10 jaar hebben de verschillende groepen zich gebogen over de nodige 
opleiding en kwalificaties voor zorgverleners, artsen, tandartsen en verpleegkundigen.  
 
Grotendeels onafhankelijk van elkaar ontwikkelden er zich verschillende opleidingsformules 
over toediening van O2-N2O mengsels (maximaal 50 %) op zich, evenals opleidingen 
analgosedatie, waarvan het gebruik van MEOPA en O2-N2O mengsels, een onderdeel is. 
 
In navolging van Nederland (Broers et al., 2015): 10-14u theorie, 10-14u praktijk + nascholing: 
om de 5 jaar nascholingscursus volgen), wordt sinds 2011 in Vlaanderen jaarlijks een 
meerdaagse cursus O2-N2O sedatie met titratie tot 50 % gegeven, georganiseerd door UGent, 
KULeuven en VVT (theorie+ praktijk+ toetsing, 2014). Doelgroep is de algemene tandarts met 
interesse voor behandeling van de niet-coöperatieve patiënt (kind-angst-beperking). Aan de 
UCL is er de cursus: “Soins dentaires sous sédation consciente par inhalation de MEOPA” 
(aanleiding gevend tot een universitair certificaat).  
 
In 2013 werd een advies verstrekt door de Raad van de Tandheelkunde betreffende de inhoud 
van de opleiding tandheelkundige zorg onder bewuste sedatie via O2-N2O inhalatie, 
22/10/2013, (FOD Volksgzondheid) (21,5u  theorie, 16u praktijk incl. BLS (Basic Life Support) 
+ toetsing (Raad Van de Tandheelkunde, 2013)  
 
Daarnaast worden in Leuven en Gent twee universitaire opleidingen “ bewuste sedatie” 
gegeven (major voor tandartsen en mond- en kaakchirurgen), die breder gaan dan het gebruik 
van O2-N2O mengsels alleen, resulterend in een universitair certificaat.  
 
Bovendien wordt in Leuven ook een opleiding tot verpleegkundige gespecialiseerd in de 
anesthesie georganiseerd.  
 
In de voorbereiding van de aanbevelingen van het “nationaal project acute pijn bij kinderen” 
werden van 5 januari 2010 tot 8 maart 2010 in 10 Belgische ziekenhuizen (gemengde 
universitaire en niet-universitaire ziekenhuizen) minimale analgosedaties bij kinderen 
geëvalueerd buiten het operatiekwartier. 984 procedures onder sedatie werden geïncludeerd, 
inclusief tandheelkundige behandelingen. 55 % van deze procedures gebeurden onder 
MEOPA of N2O < 50 %.  
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In 83 % van de gevallen gebeurde de toediening door een verpleegkundige met wisselende 
omkadering (40 % hospitalisatiekamer, 25 % spoedgevallendienst, 13% consultatieruimte, 
22 % intensieve zorgen, radiologie, dagziekenhuis, brandwondencentrum, tandartskabinet). 
Bij 17 procedures gebeurde de toediening door een tandarts-assistente of speltherapeut en 
niet door een medische of verpleegkundige zorgverlener (referentie RIZIV8 rapport nationaal 
project Mario Govaert, 2011). Deze evaluatie illustreerde toen de nood om de opleiding en 
veiligheidsvoorwaarden duidelijker te omschrijven. 
 
Het project “acute pijn bij kinderen” heeft in die periode over 2 jaar een algemene 
basisopleiding “pijn bij kinderen” gratis aangeboden, gevolgd door een tweede cyclus, toen 
gericht op kinderartsen, kinderanesthesisten, pediatrische pijnverpleegkundigen en 
referentieverpleegkundigen van de deelnemende ziekenhuizen. In het eindrapport van het 
nationaal project “acute pijn bij kinderen” in 2011 werd een pleidooi gevoerd voor een betere 
opleiding pijn bij kinderen in het algemeen binnen de basisopleidingen geneeskunde en 
kindergeneeskunde (de latere MANAMA, master-na-master) en werden meer specifiek 
aanbevelingen geformuleerd rond de opleiding van alle zorgverleners met een pediatrische 
achtergrond (kinderartsen en verpleegkundigen met een internationaal erkende vooropleiding 
in de pediatrische reanimatie) die MEOPA toedienen aan kinderen in een ziekenhuismilieu, 
gericht op een verantwoorde en veilige toediening: “de opleiding bevat minimaal: 4 uur 
theoretische basis opleiding, 4,5 uur praktijkopleiding (10 gesuperviseerde toedieningen) 
gevolgd door regelmatige heropfris-sessies” (minimaal 1X/2j) (Ref. eindrapport Nationaal 
Project Acute pijn- Prof Mario Govaert) 
 
Op basis van deze aanbeveling worden momenteel in ieder opleidingscentrum korte 
opleidingen  
van minimum 4 uur (theorie) georganiseerd door de pediatrische pijnteams. In sommige centra 
wordt dit gevolgd door een praktijkgedeelte met gesuperviseerde toedieningen, waarna de 
kandidaat lokaal “gecertifieerd” wordt. Ieder centrum ontwikkelde aan de hand van de 
aanbevelingen van het nationaal project, individuele kwaliteitstandaarden, vertaald in 
verpleegkundige standaarden, checklists en medische protocollen. Via de huidige netwerken 
“pijn bij kinderen” worden deze bestaande opleidingen tevens verspreid naar andere 
ziekenhuizen. 
 
Deze verschillende opleidingen hebben belangrijke raakvlakken, maar zijn toch enigszins 
verschillend in opzet en niet helemaal gelijk te schakelen. Zo zijn de tandheelkundige 
opleidingen langer en inhoudelijk veel uitgebreider dan de pediatrische opleidingen.  
 
In de MANAMA opleiding kindergeneeskunde zijn intussen afzonderlijk modules procedurele 
pijnstilling, psychologische benadering van het kind en afleiding, evenals ERC-opleidingen 
reanimatie (EPLS9/APLS10/NLS11, vanaf 2016 onder een nieuwe benaming EPALS12) 
opgenomen. 
 
De verschillende hogescholen hebben in hun curriculum opleidingsmodules voorzien over 
procedurele pijn zowel bij kinderen als bij volwassenen. De inhoud en de duur van deze 
opleidingen kan echter sterk verschillend zijn. 
 
Gezien de toename van het gebruik van MEOPA en O2-N2O mengsels begrensd op 50 % in 
verschillende toenemende indicaties in België, is het van groot belang de veiligheid en de 
kwaliteit van het gebruik te garanderen zowel voor kinderen én volwassenen als voor de 
zorgverleners.  

                                                
8 Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 
9 European Pediatric Life Support 
10 Advanced Paediatric Life Support 
11 Newborn Life Support 
12 European Pediatric Advanced Life Support 
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Dit start met het stellen van aanbevelingen zowel met betrekking tot de inhoud als de vorm 
van opleidingen rond het gebruik van MEOPA en O2-N2O mengsels < 50 % bij kinderen en 
volwassenen zowel binnen als buiten het ziekenhuis en idealiter met het organiseren van één 
multidisciplinair modulair opleidingsformaat, rekening houdend met de basisopleiding/kennis 
en competenties van alle zorgverleners die de doelgroep vormen voor certificatie.  
 
In Frankrijk worden meer dan 30 verschillende opleidingen en/of certificaten gegeven, waarbij 
het opleidingsformaat op zich gecertificeerd worden door een nationaal controleorgaan. 
 
In Nederland ziet men het ruimer, meer competentiegericht en werkt men aan de oprichting 
van sedatie-eenheden, bemand door pijnspecialisten met verschillende medische en 
verpleegkundige achtergronden met gelijklopende competenties op gebied van veilige 
pijnstilling en sedatie, waarbij MEOPA een van de mogelijke middelen is.  
 
Deze tendens werd in sommige ziekenhuizen in België overgenomen, gedreven door 
enerzijds een stijgend aantal procedures en anderzijds het gebrek aan voldoende 
anesthesisten en operatiekwartiertijd om sedaties uit te voeren, bijvoorbeeld in het domein 
van de kaakchirurgie. 
 
Ook in de kindergeneeskunde zijn analgo-sedaties met gebruik van zowel MEOPA als andere 
pijnstillende en/of sederende middelen voor ongeplande dringende pijnlijke en 
angstaanjagende procedures buiten het operatiekwartier courante praktijk in het 
ziekenhuismilieu. 
 
Er zijn argumenten om MEOPA te zien als een onderdeel van een opleiding analgosedatieve 
technieken voor artsen specialisten buiten het operatiekwartier en als onderdeel van een 
opleiding verpleegkundig sedatie deskundige. 
 
Anderzijds is het gebruik van MEOPA alleen of een O2-N2O mengsel begrensd tot 50 % 
intussen zeer wijd verspreid bij zowel kinderartsen, tandartsen en andere specialisten die 
kinderen en angstige patiënten behandelen en is in ieder geval voor deze doelgroepen een 
uniforme opleiding zeer wenselijk. 
 

4.2.2 Het voorschrift, de toediening en de assistentie 

4.2.2.1 Het voorschrift 

MEOPA behoort tot de groep “geneesmiddelen op voorschrift” en de voorschrijver is dus 
steeds een arts of een tandarts. Deze stelt zorgvuldig de indicatie bij uitsluiting van de contra-
indicaties.  
 
Wat betreft het voorschrift en de levering van zuiver N2O voor de toediening van anxiolyse 
geldt het volgende: N2O is onderworpen aan beperkt medisch voorschrift (dus enkel via 
ziekenhuis apotheek) wanneer het gebruikt wordt voor anesthetische doeleinden. Voor 
andere doeleinden geldt dit beperkt medisch voorschrift niet. Wettelijk mag een tandarts de 
nodige medicatie toedienen die nodig is voor het slagen van zijn behandeling, hij mag een 
patiënt echter niet in een toestand van ‘onbewust zijn’ (volledige verdoving) brengen 
(KB 1 juni 1934). De tandarts die de anxiolyse/sedatie uitvoert draagt hiervoor dus de 
volledige verantwoordelijkheid. 
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Indien getitreerde mengsels O2-N2O worden begrensd op 50 % is de veiligheid en de werking 
volledig vergelijkbaar met MEOPA en is het logisch dat ook de mengsels kunnen worden 
voorgeschreven door artsen die beantwoorden aan de nodige hier verder beschreven 
opleiding en competentie en geleverd buiten een ziekenhuis indien de vastgelegde 
omgevingsvoorwaarden en veiligheidsvoorwaarden gerespecteerd worden en aantoonbaar 
zijn op de locatie. 
 

4.2.2.2 De toediening 

MEOPA en O2-N2O mengsels begrensd tot 50 % kunnen worden toegediend door 
gediplomeerde gezondheidswerkers in het bezit van een erkend certificaat dat de nodige 
opleiding en competentie aantoont, zoals beschreven in de literatuur. De competenties 
waaraan een zorgverlener die O2-N2O mengsels toedient, moet voldoen, werden uitvoerig 
beschreven in een systematische review door Leroy (2012).  
 

4.2.2.3 Aanbevelingen inzake opleiding en aantoonbare competenties voor 
gezondheidswerkers 

Het doel van de opleiding is veilig, verantwoord en efficiënt gebruik kunnen maken van het 
mengsel O2-N2O bij diverse pijnlijke en angstaanjagende procedures bij kinderen, 
volwassenen en mensen met een mentale beperking. 
 
De hiernavolgende aanbevelingen zijn het resultaat van zowel internationale en nationale 
voorbeelden en uitgebreide peer discussies binnen de werkgroep met de nodige ervaring en 
expertise. 
 
Er bestaat geen goed (vergelijkend) onderzoek naar de meest optimale opleiding (inhoud, 
vorm, duur) voor het toepassen van minimale sedatie met O2-N2O mengsels. Maar op basis 
van de noodzakelijke kennis en competentie kunnen de volgende algemene aanbevelingen 
worden geformuleerd:  
 

 De opleiding dient gegeven door lesgevers met aantoonbare ervaring in N2O sedaties, 
waarbij in ieder aspect, van voorbereiding, toediening tot registratie de noodzakelijke 
expertise wordt voorzien; dit wordt het best gerealiseerd door een multidisciplinaire 
groep lesgevers. Deze lesgevers worden zorgvuldig geselecteerd op basis van 
opleiding en expertise, ervaring en educatieve kwaliteiten. 

 De opleiding is kennis én competentiegericht, houdt rekening met reeds verworven 
aantoonbare kennis en competenties uit de basis-opleidingen, hoewel herhaling van 
noodzakelijke skills wordt aangeboden.  

 De opleiding omvat zowel een theoretisch als een praktisch competentiegericht deel 
en wordt gezien als een continue opleiding, waarbij de competenties worden 
behouden door deelname aan 2 jaarlijkse terugkomdagen waarbij telkens kennis en 
competentie worden getoetst aan nieuwe ervaring en evidentie. 

 De kandidaten moeten zowel voor toedieningen binnen als buiten het ziekenhuis, 
competent zijn in het herkennen en zelfstandig opvangen van een complicatie en een 
urgentie tot en met starten van ILS/EPILS in afwachting van de komst van een 
reanimatieteam of een medische interventieploeg.  

 Theoretische opleiding is op zich onvoldoende, gezien het grote belang van het 
beheersen van de juiste skills en attitude (Van Merriënboer, 1997 ; Van Merriënboer & 
Kester, 2008). Praktijkstages en klinische stages zijn noodzakelijk.   
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 De opleiding kan modulair worden opgebouwd. De modules worden dusdanig 
opgebouwd dat alle noodzakelijke kennis en competentie wordt behaald voor het 
starten van de praktijk en aangevuld met heropfris modules om ervaringen uit te 
wisselen en kennis en competentie te behouden in de tijd. De kwaliteit van de 
praktische kennis moet systematisch getest worden voor het toekennen van het 
certificaat.  

Een voorstel betreffende de inhoud van de opleiding bevindt zich in bijlage 2. 

4.2.3 Referenties en andere bronnen die geraadpleegd werden voor het opstellen van 
dit hoofdstuk 
 
ASA (American Society of Anesthesiologists). Practice guidelines for sedation and analgesia 
by non-anesthesiologists an updated report by the American society of anesthesiologists task 
force on sedation and analgesia by non-anesthesiologists. Anesthesiology 2002; 96:1004–17 
 
Broers et al., 2015. Voorwaarden voor het toepassen van lichte inhalatiesedatie in de 
tandheelkunde door middel van zuurstof-lachgas door tandartsen, artsen en 
mondhygiënisten. 
 
KB 18/06/1990 m.b.t. verpleegkundigen verstrekkingen en toevertrouwde medische 
handelingen, bijlage 1 verpleegkundige verstrekkingen, 1.5 administratie van medicatie via de 
verschillende toegangswegen, B2. 
 
LEROY Piet Leo Jules Maria (2012). Improving Procedural Sedation and/or Analgesia in 
Children from practice over evidence to practice (thesis – Univ. Maastricht). 
http://digitalarchive.maastrichtuniversity.nl/fedora/get/guid:d5cbd226-c771-4e23-a586-cf8774bcd7d5/ASSET1  

 
Raad Van de Tandheelkunde. Advies van de betreffende inhoud van de opleiding 
tandheelkundige zorg onder bewuste sedatie via zuurstof-lachgassedatie (2013).  
 
Van Merriënboer JJG (1997) Training complex cognitive skills : a four-component 

instructional deign model for technical training. Engelwood Cliffs., NJ: Educational 

technology Publications. 

Van Merriënboer JJG en Kester L (2008) Whole-task models in education In: Handbook of 

research on educational communication and technology (pp 441-456) NY Lawrence Erlbaum 

Associates. 
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4.3 De bewaking 

4.3.1 Inleiding 

N2O is een zwak anestheticum met een brede veiligheidsmarge. Het werkt snel (piek binnen 
5 minuten inhalatie) en bij het stoppen van de toediening verlaat het snel het lichaam (snelle 
recuperatie). Wanneer het gebruikt wordt in concentraties ≤ 50 % N2O in O2, zonder 
toevoeging van andere sedativa gaat men niet verder dan anxiolyse/minimale sedatie. 
Verbaal en niet verbaal contact blijft continu behouden, de vitale parameters worden niet 
aangetast. Wanneer men dit toepast bij gezonde personen (ASA I, II) is de kans op 
respiratoire complicaties dan ook miniem en, wanneer ze voorkomen, is dit vooral of bij het 
gebruik bij zeer jonge kinderen of in combinatie met andere sedativa of nog bij het toedienen 
van N2O in concentraties hoger dan 50 %. Bij anxiolyse spreekt men dan ook eerder van een 
bewustzijnsverandering dan van een bewustzijnsdaling. Om deze reden is deze vorm van 
anxiolyse dan ook uit de (veel strengere) richtlijnen van de andere diepere vormen van 
sedatie getild (ASA, 2002). Deze richtlijnen liggen buiten de grenzen van dit advies. 
 
Vandaag de dag is het een recht van de patiënt om diagnostische en medische verrichtingen 
comfortabel te kunnen ondergaan met minimale pijn (KB 22/8/2002 art 11 bis). 
‘Physical restraint’ wordt niet meer aanvaard. In de meeste gevallen kan met lokale verdoving 
en aangepaste psychologische benadering van de patiënt veel bereikt worden. Toch doen 
zich in de praktijk veel situaties voor waarbij een farmacologische ondersteuning nodig is. Dit 
geldt onder meer voor procedures bij (jonge) kinderen, procedures waarbij een zekere 
immobiliteit vereist is, bij angstige personen, bij personen met beperking waarbij onvoldoende 
coöperatie/coping mogelijk is, enz.  
 
De procedurele sedatie met als definitie: ‘Het gebruik van sedativa, sederende analgetica of 
dissociatieve middelen tijdens een diagnostische en/of therapeutische procedure met de 
bedoeling anxiolyse, pijnstilling, sedatie en/of immobiliteit te bewerkstellingen’ wint aan 
belang.  
 
Anesthesisten kunnen een rol spelen bij de opleiding, organisatie en coördinatie van sedatie 
door niet-anesthesisten. Rekening houdend met de juiste randvoorwaarden en omkadering 
en de noodzakelijke opleiding en competenties kan de minimale sedatie, uitgevoerd door een 
niet-anesthesist ook op een veilige manier gebeuren (Leroy, 2012).  
 
Voor de veiligheid van de patiënt is het van groot belang dat een onderscheid gemaakt wordt 
in de verschillende sedatiedieptes. De kans op complicaties (meestal respiratoire 
complicaties) is gecorreleerd aan de diepte van de sedatie. Men moet er zich van bewust zijn 
dat deze sedatiediepten een continuüm vormen en dat een patiënt, afhankelijk van zijn 
individuele gevoeligheid, ongewild in een dieper stadium kan terecht komen. Dit betekent dat 
een practicus die een bepaalde sedatiediepte beoogt ook moet in staat zijn om de gevolgen 
van een diepere sedatie op te vangen. 
 
Het continuüm van de sedatie wordt tegenwoordig in vier verschillende sedatiediepten 
onderverdeeld. Algemeen onderscheidt men:   
1- minimale (‘minimal’) sedatie of anxiolyse   
2- matige (‘moderate’) sedatie/analgesie, 
3- diepe (‘deep’) sedatie/analgesie, 
4- volledige anesthesie.  
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Wat betreft de competenties van de toediener, de noodzakelijke monitoring en de 
noodzakelijke omkadering moet een onderscheid gemaakt worden tussen:  
 
- enerzijds de anxiolyse of minimale sedatie, waarbij verbaal en niet verbaal contact te allen 
tijde wordt behouden en de vitale parameters niet aangetast zijn... Deze (zekerheid op 
uitsluitend een) minimale sedatie kan onder andere verkregen worden door toediening van 
een O2-N2O mengsel in een concentratie die de 50 % N2O niet overschrijdt (en niet in 
combinatie met andere sedativa) of door toediening van een eenmalige standaard dosis 
midazolam (Leroy, 2012 ; ASA, 2002). 
  
- anderzijds de (kans op) matige tot diepe sedatie waarbij er mogelijk interferentie kan 
optreden met vitale parameters (Broers et al., 2015 ; Raad Van de Tandheelkunde, 2013 ; 
Leroy 2012 ; ASA 2002, AAPD 2013). 
 
In de context van dit advies moet een antwoord gegeven worden op de vraag van de Minister 
van Volksgezondheid over de veiligheid van N2O, buiten de operatiekamer en dit binnen- en 
buiten het ziekenhuis (“advies over de minimale sanitaire kwaliteits-en 
veiligheidsvoorwaarden voor het gebruik van zuurstof-lachgasmengsels, zowel in de context 
van het ziekenhuis (in en buiten het operatiekwartier) als buiten een ziekenhuis (bv. 
extramurale tandheelkundige praktijk, centra voor familiale planning, enz). Het advies kan 
betrekking hebben op beschermende maatregelen voor de patiënt maar evenzeer voor de 
verstrekkers die dit product toepassen, en de noodzakelijke apparatuur.”)  
 
4.3.2 De monitoring/bewaking van de patiënt:  
 
Richtlijnen voor de bewaking van de patiënt bij anxiolyse/sedatie:  
 
Deze richtlijnen gelden voor ASA I en ASA II patiënten, voor het gebruik van N2O ≤ 50 % 
en niet gecombineerd met andere sedativa. Het is belangrijk om een geschreven protocol 
te eisen van de toediening van inhalatiesedatie en de eventuele incidenten. Dit laat toe om de 
kwaliteit van sedatie te evalueren en die van de toedieners van sedatie en om meteen een 
cultuur in te stellen waarbij gestreefd wordt naar een hogere kwalitatieve zorg op lokaal en 
nationaal niveau. 
 
De bewaking begint reeds vóór de behandeling met een juiste indicatiestelling, een goede 
medische anamnese, het vaststellen van de ASA score en het inschatten van een al dan niet 
risicovolle luchtweg, een angstanamnese. Patiënten met een mogelijke tegenindicatie moeten 
op die manier uitgesloten worden (voor indicaties en tegenindicaties, zie hoofdstuk 4.4 
”Toepassingsmodaliteiten”). 
 
In de voorbereiding wordt aan de patiënt en, bij een kind, ook aan de ouders of familie, uitleg 
gegeven over de techniek en aanbevelingen inzake relaxatie en afleiding.  
 
Bij gebruik van een neusmasker worden afspraken gemaakt over de wijze van communicatie 
(patiënt communiceert via gebaren, mag zo weinig mogelijk praten om pollutie via de mond te 
beperken).  
 
Voor de geplande behandelingen wordt het aanbevolen om niet meer te eten vanaf 2 uur voor 
de behandeling vanwege het risico op braken geassocieerd met de toediening van N2O 
(Clarck & Burnick 2015 ; AAPD, 2009). In dringende gevallen, is niet-nuchter zijn geen contra-
indicatie voor het gebruik van MEOPA. Een risico-baten balans moet gemaakt worden.  
 
De procedure van geïnformeerde toestemming overeenkomstig de Wet “patiëntrechten” wordt 
gevolgd.  
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Tijdens de behandeling bestaat de bewaking/monitoring bij het gebruik van N2O ≤ 50 %, 
vooral uit een nauwgezette en continue klinische monitoring/observatie, aangevuld door 
het gebruik van pulsoxymetrie. Hierbij moet men wel de nodige bedenkingen in acht nemen: 
door de pre-oxigenatie (bij titratie) en de constante toevoer van minstens 50 % O2 kan het bij 
een persisterende apnoe tot 4 minuten duren alvorens de saturatie onder 90 % gaat. Bijgevolg 
is pulsoximetrie alleen geen goede methode om de ademhalingskwaliteit of eventuele 
obstructie vroegtijdig te herkennen. Dit moet continu klinisch bewaakt worden. De 
pulsoxymeter meet hartslag en saturatie en kan nuttige informatie verstrekken over de 
basiswaarden en het verloop tijdens de behandeling. De capnografie kan in overweging 
genomen worden maar wordt tot nu toe in geen enkele richtlijn voor de toediening van N2O 
max 50 % aanbevolen.  
 
Klinische monitoring betekent het continu observeren, kunnen interpreteren en ingrijpen 
indien nodig. 
 
Worden systematisch geobserveerd: 
 
- Bewustzijn: verbale- en niet verbale communicatie, observatie van ogen, mondopening, 
reactiesnelheid, algemene lichaamshouding. Bij verbreken van verbaal en/of visueel contact 
moet de toediening onmiddellijk gestopt worden (en O2 toegediend). De sedatiediepte wordt 
geëvalueerd aan de hand van een sedatieschaal, bv. de AVPU-evaluatie (Alert, Verbal, Pain, 
Unresponsive), waarbij het doel is een alert kind te zien dat reageert op aanspreken. 
 
- Ademhaling, ventilatie: ritme, diepte van de ademhaling door observatie (thoraxbeweging) 
(eventueel auscultatie), bleekheid of cyanose, aangevuld met pulsoxymetrie ter evaluatie van 
de oxygenatie. Herkennen van respiratoir falen. 
 
- Circulatie: kleur van de huid en slijmvliezen, pulsoxymetrie (saturatie, hartslagfrequentie) 
 
- Algemeen welbevinden van de patiënt. 
 
Na de behandeling: zo het traditiegetrouw aanbevolen is om O2 toe te dienen 5 minuten na 
de toediening van N2O (Handbook of nitrous oxide and oxygen sedation), kan dit overbodig 
zijn bij kinderen als de N2O slechts voor een korte periode en in concentraties van minder dan 
50 % is toegediend (Annequin, 2000 ; Carbajal 1999 ; Fink, 1955).  
 
De patiënt wordt nog een kwartier geobserveerd en geëvalueerd (verbale communicatie, 
algemeen welbevinden). De patiënt mag slechts ontslagen worden indien hij volledig street-fit 
wordt bevonden (niet duizelig, normaal bewustzijn, vitale parameters normaal).  
Wel wordt aangeraden om 2 uur na de behandeling geen voertuig te besturen of met machines 
om te gaan. 
 

Sedatieverslag en meldpunt voor incidenten:  
 
Registratie van de toediening dient te gebeuren door een sedatieverslag in het patiëntdossier 
te maken. Dit verslag moet onder andere bevatten: de indicatie voor de sedatie, de medische 
anamnese, de efficiëntie van de sedatie (indien titratie: de gebruikte concentratie), eventuele 
neveneffecten of complicaties. 
 
Bovendien moeten incidenten in een ziekenhuis worden gemeld via een ziekenhuisbreed 
incident meldsysteem. Bij toedieningen buiten het ziekenhuis wordt aanbevolen om eveneens 
een vast meldpunt te voorzien waarop eventuele ongewenste effecten kunnen gemeld worden 
en geëvalueerd om bijsturing mogelijk te maken. 
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4.4 Toepassingsmodaliteiten 

De toepassingsmodaliteiten van het O2- N2O ≤ 50%: toediening door titratie of MEOPA. 
 

4.4.1 Inleiding 

Het mengsel N2O (maximum 50 %) met O2 is een gas dat vaak gebruikt wordt door zorgteams 
buiten het operatiekwartier. 
 
De toediening van O2-N2O sedatie (minimale sedatie) kan op verschillende manieren: 
 
Ofwel via titratie: een mengtoestel (blender) laat toe N2O en O2 te mengen waarbij het 
mengtoestel begrensd is op 50 % N2O. Via een neusmasker wordt eerst enkele minuten 
zuivere O2 toegediend om zo de juiste flow (debiet) te zoeken, dan wordt de concentratie N2O 
langzaam verhoogd tot de gewenste optimale sedatie bereikt wordt (meestal 30 a 40 % N2O). 
Op dat moment is medewerking van de patiënt van die aard dat de behandeling kan 
plaatsvinden. Deze optimale concentratie verschilt van patiënt tot patiënt en van keer tot keer. 
De titratiemethode wordt wereldwijd gebruikt in de (kinder)tandheelkunde. Met de 
titratiemethode beoogt men vooral een verhoging van de coöperatie.  
 
Ofwel via de toediening van een equimolair mengsel: Dit is een gemengd gas dat bestaat uit 
50 % O2 en 50 % N2O. De concentratie is constant, enkel de flow kan aangepast worden aan 
de noden van de patiënt. In de meeste gevallen wordt MEOPA toegediend via een 
aangezichtsmasker. Het gewenste sedatieniveau wordt hier bekomen door het op- en 
afzetten van het masker (bij een continue flow) afhankelijk van de behoefte van de patiënt of 
via een ‘on-demand‘ systeem waarbij er alleen een gasstroom ontstaat bij inhalatie. De patiënt 
kan ofwel zelf zijn masker vasthouden ofwel met behulp van assistentie (kinderen). MEOPA 
wordt in veel domeinen van de geneeskunde gebruikt voor anxiolyse/sedatie /analgesie bij, 
meestal, kortdurende, matig pijnlijke behandelingen. In Frankrijk en Wallonië wordt MEOPA 
ook voor tandheelkundige doeleinden gebruik. Naast het aangezichtsmasker is nu ook het 
gebruik van een neusmasker mogelijk. 
 
Het is belangrijk om een geschreven procedure te eisen van de toediening van N2O en de 
eventuele incidenten. Dit laat toe om de kwaliteit van sedatie te evalueren evenals die van de 
toedieners van sedatie en om meteen een cultuur in te stellen waarbij gestreefd wordt naar 
een hogere kwalitatieve zorg op lokaal en nationaal niveau. 
 

4.4.2 De apparatuur 

De CE gecertificeerde apparatuur die gebruikt wordt voor het toedienen van O2-N2O sedatie 
verschilt afhankelijk van de toedieningswijze: 
 
Apparatuur voor titratie van O2-N2O:   
 
Voor het titreren van O2-N2O wordt een beveiligd mengtoestel (mixer, blender, enz) gebruikt. 
Het gas wordt toegediend via een neusmasker. 
 
De apparatuur voor toediening van N2O via titratie moet voldoen aan de Europese standaard 
(ISO 5356, Anesthetic and Respiratory Equipment) en geïnstalleerd zijn door een erkend 
installateur. De apparatuur moet jaarlijks gecontroleerd en onderhouden worden en voorzien 
van een attest. 
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De apparatuur kan in principe max 70 % N2O leveren. Voor anxiolyse/minimale sedatie 
moet zij echter afgesteld staan op een maximale concentratie van 50 % N2O, min 50 % 

O2. Het apparaat is voorzien van Flowmeters voor O₂ en N₂O en een flowknop die het in te 
ademen debiet regelt, er is mogelijkheid van regeling van de concentratie N₂O van 0 tot 
50 % door een mengknop. Er is een veiligheidsmechanisme aanwezig waarbij toevoer van 
N₂O stopt, bij uitvallen van de toevoer O₂ (nitro-lock of fail-safe). Er is een bypass systeem 

voorzien waardoor onmiddellijk 100 % O₂ kan toegediend worden : flush-knop. Een 
veiligheidsventiel zorgt dat omgevingslucht kan ingeademd worden bij onvoldoende 
gastoevoer. Het toestel is uitgerust met non-rebreathing slangen met lage ademweerstand en 
een intacte ademhalingsballon met aangepaste inhoud. Er is een Pinindexsysteem of ander 
systeem waardoor verwisseling van de gassen niet mogelijk is. Er is effectieve bronafzuiging 
voorzien met actieve afzuiging (scavenging) (dubbelneusmasker). De apparatuur wordt getest 
vóór elke behandeling (check-list). 
 
Correcte opslag van N₂O en O₂ met beperkte voorraad (2X10l). De cilinders moeten in 
noodsituaties goed bereikbaar zijn en makkelijk te verwijderen. Er is inderdaad een verhoogd 
brandgevaar omdat het gasmengsel oxiderend/brandvoedend is.   
Controle van de voorraad: In een ziekenhuis meestal centraal verdeelde gassen, buiten de 
operatiekamer en in privé praktijken: losse flessen. 
 
Apparatuur voor toediening van MEOPA  
 

De apparatuur voor MEOPA bestaat uit een gasfles met het equimolair mengsel N₂O-O₂. 
Deze is voorzien van een flowmeter. Daarnaast moet ook O2 voorhanden zijn (O2-fles of via 
centrale bevoorrading). 
 
Afhankelijk van de toedieningswijze, met continue flow via een bufferballon of “on demand” 
toediening. Voor beiden heeft men een aangepast patiëntcircuit nodig met de nodige 
aansluiting en afzuiging, een aangepast aangezichtsmasker of mondstuk en een bacteriefilter 
bij continue flow. De patiënt controleert na een goede voorbereiding zelf of met assistentie 
zonder “restraint”(in geval van een kind) zijn toediening door het masker goed aan te drukken. 
Bij het zeldzame geval dat er tekens ontstaan van oversedatie, kan de patiënt omgevingslucht 
inademen en/of zuivere O2 toegediend krijgen volgens een getraind protocol (zie hoofdstuk 
4.4. “Toedieningsmodaliteiten” voor verdere details). De ”on demand” toediening biedt het 
voordeel van minimale lekkage, maar is niet altijd mogelijk, vooral bij angstige of heel jonge 
kinderen. 
 

4.4.3 Indicaties 

Er zijn meerdere toedieningsindicaties voor MEOPA of het mengsel N2O ≤ 50 % - O2 
zowel binnen als buiten het ziekenhuis. 
MEOPA of het mengsel N2O ≤ 50 % - O2 is vooral aanbevolen in de pediatrie, maar wordt 
ook met succes bij andere leeftijdsgroepen gebruikt. 

 
In de neonatologie 
 
Recent niet-farmacologisch en farmacologisch onderzoek werd uitgevoerd naar de preventie 
van pijn bij pasgeborenen, met inbegrip van prematuren (geboren voor 37 weken 
postmenstruele leeftijd - PMA). In de neonatale periode worden nociceptieve aanvallen 
intenser aangevoeld, naarmate de immaturiteitsgraad groter is. De pijn die bij de zorg gepaard 
gaat lijkt bovendien ook minder snel geremd te worden wegens de immaturiteit van de 
inhiberende, serotoninerge paden. De negatieve gevolgen op lange termijn van deze 
herhaalde nociceptieve stimulaties zijn niet verwaarloosbaar vooral op vlak van 
gedragsontwikkeling en op vlak van de hersenconnectiviteit (experimentele modellen).  
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Analgetica en/of sedativa in neonatologie zijn echter nooit vrij van mogelijke bijwerkingen. 
 
In neonatologie is men vrij vertrouwd met het gebruik van N2O. Enkele pilootstudies werden 
uitgevoerd en waren enkel op deze populatie gericht. In het algemeen wordt het equimolair 
mengsel gebruikt (50 %N2O – 50 %O2).  
Dit equimolair mengsel werd gebruikt in de eenheden intensieve neonatale zorgen bij de 
procedure van intubatie en toediening van oppervlakteactieve stoffen aan prematuren met 
ademnood (Milesi et al., 2006) met een doeltreffende sedatie-analgesie (in 77 % van de 
gevallen) en zonder significante hemodynamische bijwerking. De extubatie kon plaatsvinden 
tussen 2 en 15 minuten na de installatie van de oppervlakteactieve stof.  
In een gerandomiseerde studie uitgevoerd bij prematuren (Mandel et al., 2012) werd de 
toediening van equimolair O2-N2O tijdens oogheelkundige onderzoeken via een canule met 
een debiet van 4l/min vergeleken ten opzichte van een controlegroep (50 %O2). Elke groep 
ontving bovendien sucrose op aanvraag en een lokale verdoving. De toediening van N2O 
leverde geen bijkomend comfort op. Volgens de auteurs was dit mogelijks te wijten aan het 
gebruik van de canule, die een suboptimaal toedieningsmiddel voor MEOPA is. In deze studie 
werd niet zelden een relatieve hyperoxemie waargenomen tijdens het onderzoek die in 
verhouding stond tot het type gasmengsel. 
In andere studies werden te weinig jonge kinderen onderzocht en de analyses van de 
resultaten waren bovendien onvoldoende geïndividualiseerd om de onschadelijkheid te 
kunnen waarborgen.  
In de toekomst zouden er studies moeten worden uitgevoerd bij deze leeftijdsgroep om de 
doeltreffendheid van de techniek op vlak van pijnstilling en de veiligheid aan te tonen op 
neurologisch (stijging van de apoptosis?) en hematologisch vlak. De toediening van het 
equimolair mengsel N2O en O2 is op dit ogenblik niet opgenomen in de consensusrichtlijnen 
voor pijnpreventie bij pasgeborenen. 
 

Tot besluit: bij prematuren is de doeltreffendheid en veiligheid van O2-N2O op lange 
termijn nog te weinig aangetoond. Het gebruik ervan is dan ook niet aan te bevelen. 

 
In de pediatrie 
 
Het O2-N2O ≤50% mengsel wordt vaak gebruikt in de diensten pediatrie, pediatrische 
tandheelkunde en pediatrische spoeddiensten in tal van Europese landen (Verenigd-
Koninkrijk, Scandinavische landen, Frankrijk, België, enz) en ook in de Verenigde Staten, 
Australië en Nieuw-Zeeland. 
Het kan gebruikt worden voor kinderen van alle leeftijden. Bij zeer jonge kinderen (zuigelingen) 
ligt het aantal mislukte verrichtingen hoger en zijn er meer ongewenste effecten, maar dit 
vormt geen absolute contra-indicatie voor het gebruik van het O2-N2O (≤ 50 %) mengsel. De 
pediatrische zorgteams gebruiken bij voorkeur MEOPA. 
 
De voornaamste indicaties zijn kortdurende matig pijnlijke handelingen (minder dan 
30 minuten) en pediatrische patiënten die zeer angstig zijn.  
Er zijn tal van indicaties en het is moeilijk om een exhaustieve lijst op te stellen.  
Deze handelingen vinden voornamelijk in de spoeddiensten plaats. Het profiel van een snelle, 
veilige en omkeerbare werking is in deze context bijzonder interessant.   
 
MEOPA wordt doorgaans samen toegediend met medicamenteuze (lokale verdoving of niet 
sedatieve pijnstilling langs algemene weg) en/of niet-medicamenteuze middelen (afleiding, 
hypnose) in het kader van een multimodale strategie. De combinatie van deze verschillende 
middelen die inwerken op pijn en angst, op de verschillende niveaus van overdracht en 
modulatie van de pijnboodschap vergroot de doeltreffendheid van de behandeling.  
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In de tandheelkunde (volwassenen en kinderen) 
 
De voornaamste indicaties in de tandheelkunde zijn: 
 

 Verhogen van de coöperatie tijdens tandheelkundige behandelingen door een 
verbetering van de gemoedstoestand, door de versterking van de gedragstherapie, 
verminderen tot wegnemen van de angst, verhogen van het comfort, vermijden van 
negatieve ervaringen. Doelgroepen: angstpatiënten, (angstige) kinderen, patiënten 
met beperking, patiënten met braakreflex. 
 

 Pijn en angst verminderen bij kortdurende behandelingen bv tandextractie, 
hechting.  

In de verloskunde 
 
MEOPA wordt al geruime tijd aangewend in de verloskamers, met name in Groot-Brittannië, 
wegens het pijnstillend en angstwerend effect, hoewel solide studies betreffende de 
doeltreffendheid en veiligheid ontbreken. In België waarborgt het aantal epidurale 
verdovingen, dat de 80 % benadert, een kwalitatief hoogstaande obstetrische analgesie. Het 
mengsel O2-NO2 <50 % wordt in België niet nuttig geacht in de verloskamers. Toch vragen 
Engelstalige patiënten hierom in sommige materniteiten waar mengsel van O2-NO2 <50 % 
beschikbaar zijn voor de parturienten die dit wensen.  
 
Andere indicaties bij volwassenen 
 
Het O2-N2O≤ 50 % mengsel is gebruikt voor andere indicaties. 
 

4.4.4 Contra-indicaties 

Er zijn zelden contra-indicaties voor het gebruik van het O2-N2O ≤ 50 % mengsel. 
Ze houden verband met:  
 
- de snellere verspreiding dan stikstof in afgesloten luchtholten: pneumothorax, 

darmocclusie, bepaalde aandoeningen van het middenoor en de sinussen, recente 
heelkundige ingreep (met intraoculaire inspuiting van gas), gasembolie, duikongeval, 
verminderd bewustzijn, schedeltrauma (niet onderzocht), obstructieve chronische 
longziekten, hypoxie (behoefte aan meer O2); 

- de metabole effecten: tekort aan vitamine B12 en foliumzuur, metabole aandoeningen 
(homocystinurie, tyrosinemie type 1, methylmalonacidemie, methioninesynthase 
deficiëntie); 

- gebrek aan medewerking van de patiënt, waardoor de techniek van zelftoediening 
verhinderd wordt (jonge leeftijd, handicap, verminderd bewustzijn, maskerfobie);  

- gezichtstrauma dat het plaatsen van het masker verhindert; 
- te intense pijn (vergt een krachtigere analgosedatie). 
 
De mengeling O2-NO2 <50 % is gecontra-indiceerd tijdens het eerste trimester van de 
zwangerschap, maar kan zonder gevaar in de verloskunde worden gebruikt. 
 
Bij zuigelingen ligt het aantal mislukkingen hoger (wegens het gebrek aan medewerking in 
deze leeftijdsgroep en de op deze leeftijd hogere alveolaire minimale concentratie). Er komen 
vaker bijwerkingen voor, wat meer bewakingsmaatregelen vergt. 
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4.4.5 Bijwerkingen 

Het veiligheidsprofiel van het mengsel O2-NO2 <50 % is uitstekend. De pediatrische 
studies zijn talrijk en betreffen voornamelijk de toediening van MEOPA. Deze omvatten een 
groot aantal pediatrische patiënten (> 50 000 kinderen). 
Ademhalingscomplicaties komen zelden voor (< 0,1 %). Het risico op incidenten hangt samen 
met de jonge leeftijd (< 1 jaar) en met het bijkomend gebruik van sedativa, anxiolytica of 
opiaten. 
 
De zeldzame bijwerkingen van het mengsel O2-NO2 <50% verdwijnen enkele minuten na 
het stopzetten van de toediening. 
 
De effecten die gepaard gaan tijdens de inhalatie van het mengsel O2-NO2 <50 % zijn euforie, 
dysforie en soms een staat van paradoxale opwinding (frequentie: 0,5 tot 1 %). Bij bepaalde 
patiënten komt paresthesie of een wijziging van de zintuigelijke waarnemingen voor.  
 
De meest voorkomende ongewenste bijwerkingen zijn misselijkheid en braken. Dit komt voor 
bij 3 tot 5 % van de patiënten. Het tegelijk toedienen van opiaten leidt tot een hogere incidentie 
van braken (tot 20 %). Het risico op aspiratie van maaginhoud is echter zeer klein, want de 
beschermingsreflexen van de luchtweg van de patiënt blijven intact tijdens de inhalatie van 
O2-N2O. Een ernstig incident van laryngospasme en aspiratiesyndroom werd recent 
beschreven (2015) tijdens een inhalatie van N2O, maar met een concentratie van 70 %. 
Andere bijwerkingen zijn slapeloosheid, duizeligheid en oorpijn.  
 
In het geval van langdurig gebruik (een uur per dag gedurende 15 opeenvolgende dagen) 
bestaat er een risico op een hematologische (megaloblastaire anemie) en neurologische 
toxiciteit. De waargenomen neurologische stoornissen (voornamelijk myeloneuropathieën en 
neuropathieën) zijn gerelateerd aan een tekort aan methionine veroorzaakt door N2O. 
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4.4.6 Referenties en andere bronnen die geraadpleegd werden voor het opstellen van dit 

hoofdstuk 

Neonatologie 
  

 Durrmeyer X, Vutskits L, Anand KJS et al. Use of analgesic and sedative drugs in the 
NICU: integrating clinical trials and laboratory data. Pediatr Res 2010; 67:117. 

 Thewissen L, Allegaert K. Analgosedation in neonates: do we still need additional tools 
after 30 years of clinical research? Arch Dis Childh Educ Pract Ed 2011.96/112. 

 Grunau RVE. Early pain in preterm infants – A model of long-term effects. Clin 
Perinatol 2002; 29:373. 

 Grunau RVE, Oberlander TF, Whitfield MF et al. Pain sensitivity and temperament in 
extremely-low-birthweight premature toddlers and preterm and full-term controls. Pain 
1994; 58: 341. 

 Anand KJS, Coskun V, Thrivikraman KV et al. Long-term behavioral effects of 
repetitive pain in infants rats. Phys Behav 1999; 66:627. 

 Anand KJS, Whithall R, Desai N et al. Effects of morphine analgesia in ventilated 
preterm neonates: primary outcomes from the NEOPAIN randomised trial. Lancet 
2004; 363:1673. 

 Anand KJS, Anderson BJ, Holford NHG, et al. Morphine pharmacokinetics and 
pharmacodynamics in preterm and term neonates: secondary results from the 
NEOPAIN trail. Br J Anaesth 2008; 101:680. 

 Milesi C, Pidoux O, Sabatier E et al. Nitrous oxide analgesia for intubating preterm 
neonates: a pilot study. Acta Paediatr 2006; 95:1104. 

 Mandel R, Ali N, Chen J et al. Nitrous oxide analgesia during retinopathy screening: a 
randomised controlled trial. Arch Dis Childh Fet Neonat Ed 2012; 97:F83. 

 Carbajal R, Biran V, Lenclen R et al. EMLA cream and nitrous oxide to alleviate pain 
induced by palivizumab (Synagis) intramuscular injections in infants and young 
children. Pediatrics 2008; 121:e1591. 

 Annequin D, Carbajal R, Chauvin P et al. Fixed 50% nitrous oxide oxygen mixture for 
painful procedures: a french survey. Pediatrics 2000; 105:e47. 

 Anand KJS. Consensus statement for the prevention and management of pain in the 
newborn. Arch Pediatr Adolesc Med 2001; 155:173.  

 
Pediatrie - Kindergeneeskunde 
 

 Gall O, Annequin D, Benoit G,Van Glabeke E, Vrancea F, Murat I. Adverse events of 

premixed nitrous oxide and oxygen for procedural sedation in children. Lancet 

2001;358:1514-1515. 

 Carbajal R, Biran V, Lencien R, Epaud R, Cimerman P, Thibault P, Annequin D, Gold 

F, Fauroux B. EMLA cream and nitrous oxide to alleviate pain induced by 

palivizumab intramuscular injections  in infants and young children. Pediatrics 

2008;121:e1591-1598. 

 Krauss B, Green SM. Procedural sedation and analgesia in children. Lancet 

2006;367:766-780. 

 Collado V, Nicolas E, Faulks D, Tardieu C, Manière MC, Droz D, Onody P, 

Hennequin M. Evaluation of safe and effective administration of nitrous oxide after a 

postgraduate trainig course. BMC Clin Pharmacol 2008;11:3-6. 

 Onody P, Gil P, Hennequin M. Safety of inhalation of a 50% nitrous oxide/oxygen 

premix. A prospective survey of 35828 administrations. Drug Safety 2006;29:633-

640. 
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 Heinrich M, Menzel C, Hoffmann F, Berger M, Schweinitz Dv. Self-administered 

procedural analgesia using nitrous oxide/oxygen(50:50) in the pediatric surgery 

emergency room : effectiveness and limitations. Eur J Pediatr Surg 2015;25(3):250-

6. 

 Annequin D, Carbajal R, Chauvin P, Gall O, Tourniaire B, Murat I. Fixed 50% nitrous 

oxide oxygen mixture for painful procedures : a French survey. Pediatrics 

2000;105(4), E47. 

 Babl F, Grindlay J, Barret M J. Laryngospasm with apparent aspiration during 

sedation with nitrous oxide. Ann Emerg Med 2015;66(5),475-478. 

 Babl F E, Oakley E, Puspitadewi A, Sharwood L N. Limited analgesic efficacy of 

nitrous oxide for painful procedural sedation in children. Emerg Med J 2008; 

25(11),717-721. 

 Babl F E, Oakley E, Seaman C, Barnett P, Sharwood L N. High-concentration nitrous 

oxide for procedural sedation in children: adverse events and depth of sedation. 

Pediatrics 2008; 121(3), e528-532. 

 Baum V C. When nitrous oxide is no lauthing matter : nitrous oxide and pediatric 

anesthesia. Paediatr Anaesth 2007; 17(9),824-830. 

 Bhatt m, Kennedy R M, Osmond M H, Krauss B, McAllister J D, Ansermino JM, 

Roback M G; Consensus_based recommendations for standardizing terminology and 

reporting adverse evebts for emergency department procedural sedation and 

analgesia in children. Ann Emerg Med 2009; 53(4),426-435 e 424. 

 Furuya A, Ito M, Fukao T, Suwa M, Nishi M, Horimoto Y, Masukawa T. The effective 

time and concentration of nitrous oxid to reduce venipuncture pain in children. J Clin 

Anesth 2009;21(3),190-193. 

 Seith R W, Theophilos T, Babl F E. Intranasal fentanyl and high-concentration 

inhaled nitrous oxide for procedural sedation: a prospective observational study of 

adverse events and depth of sedation. Acad Emerg Med 2012;19(1),31-36. 

 Tobias J D. Applications of nitrous oxide for procedural sedation in the pediatric 

population. Pediatr Emerg Care 2013; 29(2), 245-265. 

 Zier JL, Drake GJ, McCormick P C, Clinch K M, Cornfield D N. Case-series of nurse-

administrated nitrous oxide for urinary catheterization in children. Anesth Analg 2007; 

104(4), 876-879. 

 NCGC. National  Clinical Guideline Centre. Sedation in Children and Young People. 

2010. 

 American Sociey of Anesthesiologists Task Force on Sedation and Analgesia by Non-

Anesthesiologists. Practice Guidelines for Sedation and Analgesia by Non-

Anesthesiologists. Anesthesioly 2002; 96(4), 1004-1017. 

 Coté CJ, Wilson S, American academy of pediatrics, American academy of pediatric 

dentistry. Guidelines for Monitoring and Management of Pediatric Patients Before, 

During, and After Sedation for Diagnostic and Therapeutic Procedures: Update 2016. 

Pediatrics. 2016; 138(1). 
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Tandheelkunde 
 

 Voorbereiding,toediening medicatie via inhalatie-inhalatiegas meopa voor 

analgosedatie (Intranet UZleuven). 

 Broers et al., 2015. Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) (2015) Voorwaarden 
voor het toepassen van lichte (inhalatie)sedatie in de tandheelkunde door middel van 
zuurstoflachgas door tandartsen, artsen en mondhygiënisten. 
https://www.ant-online.nl/uploads/downloads/conceptdocument_voorwaarden_lachgassedatie_20151027.pdf  

 CED  resolutie the use of nitrous oxide inhalation sedation in dentistry, oct 

2011,council of European dentists, prs . Dr W . Doneus, www.eudental.eu 

  Nitrous oxide and Oxygen sedation. Clark, Brunick 2015. 

Verloskunde  
 

 Rosen M. Nitrous oxide for relief of labour pain : a systematic review. Am J Obstet 

Gynecol 2002;186:S110-S126. 

 Patient-controlled intravenous analgesia as an alternative to epidural analgesia 

during labor: questioning the use of the short-acting opioid remifentanil. Survey in the 

French part of Belgium (Wallonia and Brussels). Lavand’homme P, Roelands F Acta 

anaesthesiol belg. 2009 (2) 75-82. 

 Trends in the medicalisation of childbirth in Flanders and the Netherlands. 

Christiaens W. et al Midwifery 29 (2013) e1-e8. 

 Likis F E, Andrews JC, Collins MR, Lewis RM, Serrogy JJ, Starr SA, Walden RR, 

McPheeters ML. Nitrous oxide for the management of labor pain: asystematic review. 

Anesth Analg 2014;118(1):153-67. 
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VI. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP  

De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde 
experten is beschikbaar op de website van de HGR: samenstelling en werking. 
 
Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen 
van het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Jean-François BRICHANT en 
het wetenschappelijk secretariaat door Jean-Jacques DUBOIS. 
 
ALLEGAERT Karel Neonatologie, orgaansysteem KULeuven 
BANGELS Anne-Marie PROSA-team voor kinderen UZ Leuven 
BUELENS Sonja Tandheelkunde DMC-Iserna 
BISTOEN Jacqueline Verpl. kinderhemato – oncologie / 

pijnspecialist 
UZ Gent 

BRICHANT Jean-François Anesthesie CHU - ULg 
BULCKAERT Dominique Kinderarts-urgentiegeneeskunde UZ Brussel 
COPPENS Marc Anesthesie UZ Gent 
DE JAEGER Annick Intensiviste UZ Gent 
DE RIDDER Maurits Maatsch. geneeskunde UGent 
DUMONT Sandrine Pijncentrum kinderen GHdC Charleroi 
FONTEYNE Christine Pijncentrum kinderen – palliatieve 

zorgen 
HUDERF 

JELASSI Khaoula Preventie - Hygiëne & gezondheid CESI 
HENS Luc Menselijke ecologie  

 
VUB, VITO 

LANGHENDRIES Jean-Paul Pediatrie en neonatologie CHC St Vincent Rocourt 
LEBRUN Frédéric Pediatrie, algologie CHC Liège 
LEGRAND Paul Mond- en kaakchirurgie Mariaziekenhuis Noord 

Limburg 
WATKINS-MASTERS 
Louise 

Gynaecologie-verloskunde CHR Haute-Senne 

SCHOMMER Marie-Claire Pijncentrum, coordin. algologie CHC Cliniques Saint-
Joseph, Liège 

THEYS Stéphanie Kindertandheelkunde CHU Saint-Luc, UCL 
VERGALLE Christine Kindertandheelkunde UZ Leuven 
VEYCKEMANS Francis Anesthesie CHU Saint-Luc, UCL 
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De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord: 
 
LARDENNOIS Miguel Gezondheidsberoepen Strategie, 

celhoofd. 
DGGZ, FOD 
Volksgezondheid 

WATERBLEY Patrick Arts, attaché – verantwoordelijk 
coördinator. 

HRGSH, FOD 
Volksgezondheid 

 

De volgende experten werden gehoord maar waren niet betrokken bij de goedkeuring van het 
advies. 
 
DEWANDRE Pierre-
Yves 

Anesthesie-reanimatie CHU - ULg 

EMONTS Patrick Gynaecologie-verloskunde CHU - ULg 
MARTENS Luc Kindertandheelkunde UGent 
NAJAFI Nadia Kinderarts/anesthesie en 

BBT intensivist 
UZ Brussel 

VANDERHEYDEN 
Sophie 

Pijneenheid, algologie CHU Saint-Luc, UCL 
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VII. BIJLAGEN 
 

Bijlage 1 : Adviesaanvraag (Mevr. Maggie De Block) 
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Bijlage 2 :   
 
Voorstel opleiding qua inhoud/vorm 
 
In dit voorstel werd inhoudelijk rekening gehouden met de bestaande opleidingen. Er werd 
geen duur van de opleidingsmodules vooropgesteld. De nadruk moet steeds liggen op de 
praktische toepassing. De modules zijn obligaat (X) of optioneel naargelang de 
gebruikersgroep, afhankelijk van de basisopleiding. 
 

 Vooropleiding M-
1 

M- 
2 

M-
3 

M-4 M- 
5 

Praktijk MC* 

Kinderarts X X X X  X X X 

Tandarts X X X  X X  X 

Anesthesist/Intensivist X X  X  X X X 

Verpleegkundige  X X X X optioneel X X X 

Andere arts of 
specialist 

X X X X  X X X 

        (*) Multiple choice  
Vooropleiding:  
 
Een recent < 5 jaar oud Belgische (BRC) of Europese ( ERC) erkende opleiding in het 
herkennen van luchtwegurgenties en de reanimatie (bv. recent BLS/ILS certificaat, EPILS 
certificaat naargelang de doelgroep pediatrie of volwassenen). Deze vooropleiding kan deel 
uitmaken van de basisopleiding. Indien dit niet het geval is, dient het certificaat te worden 
behaald in voorbereiding van onderstaande opleiding. 
 
Module 1 (M-1): voorbereiding tot een sedatie  
Vorm: theorie en praktijkoefening van skills  

 Minimale pijn en angstbeleving bij kinderen en volwassenen, inclusief personen met 

een mentale beperking. 

 Psychologische pijnstillende technieken toegepast op kinderen en/of volwassenen, 

afleiding aangepast aan de (mentale)leeftijd en het ontwikkelingsniveau, 

(auto)hypnose, aanpak van de patiënt (=behaviour management) 

 Niet bedreigende communicatietechnieken 

 Voorbereiding van patiënt (ouders, begeleiders) 

 Het kunnen uitvoeren van een nauwkeurige medische anamnese (ASA score bepalen) 

gericht op het inschatten van risico- wanneer nuchter?.  

Module 2 (M-2): Gasanesthesie, N2O en haar risico’s – Dit onderdeel wordt steeds voorzien 
door lesgevers met als achtergrond Anesthesie en/of Intensieve Zorgen met ruime ervaring 
met MEOPA en getitreerde mengsels, begrensd op 50 %. 
Vorm: Theoretische kennis 

 De luchtweg van het kind en respiratoire urgenties 

 Theorie van de gasanesthesie 

 Wakkere sedatie en inleiding tot anesthesie 

 Werking en bijwerkingen van N2O 

 Indicaties en contra-indicaties van N2O 

 De neveneffecten/complicaties tijdig herkennen/ anticiperen (bv oversedatie)/ 

behandelen 

 Blootstelling N2O, afzuiging en negatieve druk (actieve scavenging), à la demande 

valve 
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 Veiligheidsvoorwaarden bij gebruik van N2O, observatie en monitoring 

 N2O en andere pijnstillende en sedatieve middelen, do’s en dont’s 

 Wettelijke en reglementaire aspecten kennen 

Module 3 (M-3): N2O sedatie in de praktijk 
Vorm: Praktijk oefeningen i.v.m. klaarmaken van materiaal, voorbereiden van patiënt, 
toediening en opvangen van complicaties onder de vorm van case studies 

 Praktische voorbereiding en uitvoering met aandacht voor afleiding en 

veiligheidsaspecten (veiligheid voor patiënt én behandelteam) 

 Materiaalkennis en keuze, circuits, maskers, à la demande valve 

 Titratietechniek 

 Gebruik van hulpmiddelen, check list, standaarden 

 Monitoring: klinisch en apparatuur 

 Evaluatie van effect, diepte van sedatie, procedurele pijnscores  

 Registratie van N2O gebruik / incidentmelding = sedatieverslag 

 Herkennen en opvangen van complicaties 

Module 4 (M4): N2O sedatie in de tandheelkundige praktijk en de kaakchirurgie.  

 Specifieke aspecten kaakchirurgie en tandheelkunde 

 Interactie tussen procedure en de analgosedatie 

 Cases studies, gericht op herkennen en opvangen van complicaties 

Module 5 (M-5): heropfrissingsmodule  

 Ervaring uit de praktijk 

 Lessen uit registratie 

 Nieuwe inzichten- literatuur 

 Praktijksimulatie 

 Evaluatie: meerkeuze vragenlijst 

De praktijkopleiding   
 
Gebeurt bed side en verloopt volgens vast stramien, start met een observatie periode van 
minstens 4 weken en eindigt na minstens 10 gesuperviseerde praktijksessies. Aan de hand 
van vooropgestelde standaarden wordt de voorbereiding en toediening ingeoefend onder 
begeleiding van een ervaren collega. Systematische feed back gebeurt telkens aan de hand 
van een check list en registratie van de essentiële aandachtspunten. Deze 
10 gesuperviseerde praktijksessies worden gedocumenteerd in een persoonlijke portfolio. 
 
Evaluatie en certificatie 
 
Evaluatie van de kandidaten en de opleidingsmodules door een meerkeuze vragenlijst: 
schriftelijk theoretisch examen waarvoor minstens 80% moet worden gehaald. Na de 
praktijkopleiding en het voltooien van 10 gesuperviseerde toedieningen wordt het certificaat 
behaald, gevolgd door 2- jaarlijkse accreditering door participatie aan 2 jaarlijkse 
heropfrissingsmodules, waarbij aan de hand van persoonlijke ervaringen en nieuwe evidence-
based inzichten de praktijk wordt bijgestuurd. 
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Assistentie bij toediening van MEOPA en O2-N2O mengsels   
 
Naast de erkende arts of verpleegkundige moeten andere zorgverleners mee assisteren bij 
de toediening: tandarts assistenten, stagiairs geneeskunde, verpleegkundige, 
tandheelkundige.  
 
Het is aangewezen dat een vast team opgeleide zorgverleners voorzien wordt en een 
dergelijke procedure assisteert.  
Voor deze groep zorgverleners is een opleiding op maat te voorzien, waar inhoudelijk naast 
het effect van de behandeling en de praktische toedieningswijze vooral het accent gelegd 
wordt op de associatie met afleidingstechnieken. 
 
Deze zorgverleners kunnen nooit zelfstandig verantwoordelijk worden gesteld voor de 
toediening en werken steeds onder de directe supervisie van een arts, tandarts of 
gediplomeerde verpleegkundige. 
 
Organisatie van één erkend gevalideerd opleidingsformaat: 
 
Het wordt aanbevolen de opleiding multicentrisch én multidisciplinair te organiseren op basis 
van deze inhoudelijke aanbevelingen. De modules kunnen worden samengesteld door 
experten en deels aangeboden aan de hand van een voorbereiding op basis van e-learning. 
De praktijklessen kunnen als vast formaat (gebruik van checklists, standaardprotocols, 
systematische feedback) worden aangeboden en georganiseerd onder de 
verantwoordelijkheid van erkende multidisciplinaire pijncentra, de Belgische vereniging voor 
tandheelkunde en elke andere door de gemeenschappen erkende onderwijsinstelling. 
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 
1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. 
Hij doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid 
de weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de 
Raad zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de 
adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de 
neutraliteit en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij 
aflevert. Daartoe heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten 
doeltreffend tegemoet te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen 
van de adviezen. De sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, 
de aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van 
beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek 
van mogelijke belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke 
validatie van de adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, 
samengesteld uit 40 leden van de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet 
toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare 
wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid. 
 
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de 
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). 
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde 
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek, 
consumentenorganisaties, enz.). 
 
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een 
mail sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be. 
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