Vergelijking van het gebruik van Pentobarbital en Natriumazide bij Hulp
bij het Levenseinde (geldt niet voor de intraveneuze injectie met
Thiopental bij Euthanasie).
Pentobarbital
Natriumazide
Voorafgaand aan de toediening
Waarschuwing: niet enige
idem
tijd opioïden hebben gebruikt
Nagaan of betrokkene zittend onnodig
en snel 100ml kan drinken
Familie voorbereiden op
Voorbereiden op een normaal stervensproces
snurken, etc.
Antibraakmiddel
Antibraakmiddel Domperidon (werkzaam binnen
Metoclopramide: 12 uur
15 – 30 minuten): 5 uur tevoren 1; 3 uur
tevoren 1; 6 uur tevoren 1; 1 tevoren 1; 1 uur tevoren 2 met 2
uur tevoren 1 (kans op
paracetamol (kans op braken en op hoofdpijn
braken minimaliseren)
minimaliseren). Het risico op enige epileptische
activiteit of trekkingen is te voorkomen met 40
mg. Valium 20 minuten voor de inname van de
Natriumazide.
Toediening
Oraal 15 gram pentobarbital
Oraal 3 capsules met in totaal 3 gram
in 100 ml
Natriumazide (ver boven de letale dosis van 1,5
gram)
Snel opdrinken om braken te Rustig innemen
voorkomen
Vieze smaak: bitter-zeperig,
Smakeloos, gehele dosis wordt opgenomen
kans op braken, eventueel
wordt niet de hele dosis
opgenomen
Na het innemen binnen 5-10
Idem
minuten in slaap
Tijdsduur tot overlijden
Idem
varieert van 30 minuten tot
2-3 uur1
Noodset euthanatica voor
Is voor Natriumazide aan te bevelen
intraveneus gebruik (bij een
langer durend
stervensproces)
Opmerking (en persoonlijke mening Wim van Dijk)
De intraveneuze toediening van Thiopental is snel en barmhartig en verdient
verreweg de voorkeur boven de orale toedieningen
Advies in de KNMG-richtlijn: “We adviseren u met de patiënt en de familie een
maximale tijdsduur van 1 à 2 uur tot overlijden af te spreken. Als de patiënt dan
niet is overleden, gaat u alsnog over op euthanasie, intraveneuze toediening van
de euthanatica”. WvD: Dat betekent dat mogelijk de tijdsduur van overlijden
langer zou zijn geweest zonder de intraveneuze toediening.
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