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Samenvatting
Propofol is een kortwerkend intraveneus hypnoticum met anti-epileptische activiteit. De on-
derbouwing vanuit de literatuur voor de effectiviteit, veiligheid en exacte plaats van propofol 
in de behandeling van status epilepticus is zeer beperkt, zeker bij kinderen. Zeldzame, maar 
potentieel fatale bijwerkingen dwingen tot terughoudendheid met propofol. Ernstige bijwer-
kingen zijn echter niet beschreven wanneer het middel volgens strikte regels wordt gebruikt 
(maximale dosering 4 mg/kg/uur, maximale behandelduur 24-48 uur, onder intensieve bewa-
king van bijwerkingen). Voordat overgegaan wordt tot een barbituraatcoma, zou propofol 
volgens de auteurs dan ook serieus overwogen kunnen worden als acute en kortdurende 
behandeling van een refractaire status epilepticus. 
(Tijdschr Neurol Neurochir 2011;112:77-83)

De waarde van propofol bij de 
behandeling van status epilepticus 
bij kinderen
The value of propofol in the treatment of status epilepticus in children

J.P.J. van Gestel, E. Koomen, K.P.J. Braun

Summary
Propofol is a short-acting intravenous hypnotic agent with anti-epileptic properties. Based 
on the limited available literature, its effectiveness and safety in the treatment of children 
with status epilepticus cannot be established. Propofol has been discouraged for its poten-
tially fatal side effects. However, when it is used according to the most recent insights (maxi-
mum dosage 4 mg per kg per hour for a maximum of 24-48 hours, under strict observation 
of potential side effects), its risks can be limited. Before a barbiturate coma is started, the 
authors advise to consider propofol in children with refractory status epilepticus.

Inleiding
Propofol is een kortwerkend intraveneus hypno-
ticum, dat zijn werking voornamelijk heeft via 
γ-aminoboterzuur (GABA)-receptoren. Het is vet-
oplosbaar en passeert gemakkelijk de bloed-hersen-

barrière, zodat de werking heel snel na toediening 
optreedt. Door een snelle redistributie vanuit de 
hersenen ontwaakt de patiënt ook weer vlot.
Dat propofol anti-epileptische eigenschappen heeft, 
bleek toen bij patiënten die behandeld werden met 
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RideforHope 
Langste fi etstocht van Nederland 
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Tijdens het komend Hemelvaartweekend 
van 2, 3 en 4 juni gaan vele betrokken 
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jongvolwassenen voor wie deze vorm van 
kanker de meest frequente doodsoorzaak 
is. De tocht wordt symbolisch gereden in 
de vorm van het internationale teken van 
hoop, de ‘ribbon’. Op 2 juni a.s. zal Teun 
van Vliet, voormalig wereldkampioen 
wielrennen, nu hersen tumorpatiënt en 
ambassadeur van de stichting STOPher-
sentumoren.nl, het startschot geven op 
Neeltje Jans in Zeeland. De wielrenners 
fi etsen tijdens de RideforHope onder 
andere door de Veluwe, langs Drentse 
hunebedden, over de Afsluitdijk, door 
Volendam, langs de Vecht, en bereiken via 
het Land van Maas en Waal op 4 juni het 
eindpunt: de befaamde Cauberg in 
Limburg. Doe mee aan deze intense, unieke 
wielerronde door Nederland. Deelname in 
teamverband kan al vanaf 125 km per 
persoon. Je kunt je inschrijven via:
www.rideforhope.nl.

Jaarlijks komen er circa 1500 patiën-
ten met een kwaadaardige hersen-
tumor bij. Voor veel patiënten die een 
hersentumor krijgen is dit vroeger of 
later een ramp, onder andere omdat 
(anders dan bij veel andere tumoren) 
er maar weinig speelruimte is bij het 
chirurgisch of radiotherapeutisch 
behandelen van de tumoren en er nog 
weinig kruit tegen deze gezwellen 
gewassen is. Hierdoor, en omdat 
hersentumoren ook vaak al op 
kinderleeftijd voorkomen, geldt dat 
het aantal levensjaren dat een patiënt 
met een hersentumor ‘inlevert’ 
gemiddeld het hoogst is van alle 
kwaadaardige tumoren. Het sterfte-
cijfer van de vaakst voorkomende 
kwaadaardige hersentumor is 99,7% 
waarbij de hersentumorpatiënt een 
gemiddelde levensduur na diagnose 
heeft van slechts vijftien maanden. 
Dat mogen we niet accepteren. 

De Stichting STOP hersentumoren.nl 
wil zorgen voor een betere kans op 
genezing. Ze zamelt daarom geld in 
voor onderzoek naar iedere vorm van 
een primaire hersentumor bij kinderen 
en volwassenen. Hiermee kunnen 
meer mensen en middelen worden 
ingezet voor dit onderzoek. Wij als 
wetenschappers zien het als een 
grote uitdaging om de zoektocht naar 
betere behandeling en genezing van 
hersentumoren aan te gaan. 

De Stichting wil de knapste koppen 
aan het werk zetten. Met hun herse-
nen kunnen we levens redden en 
hoeven we het niet bij hoop te laten.

Prof. dr. Pieter Wesseling, neuropatholoog
UMC St Radboud Nijmegen & 
VUmc Amsterdam; 
Lid Wetenschappelijke Advies Raad, 
Stichting STOPhersentumoren.nl

(Advertorial)

Hersenen voor hersenen 

Bijna alles wat ons mens maakt begint of eindigt met onze hersenen. 
Elke gedachte, elk idee, elke beweging, elk gevoel, onze hersenen 
maken dat we het beleven en dat we het kunnen. Dat we in staat zijn 
tot kleine en grootse dingen, bewust en onbewust. Diezelfde hersenen 
maken ons kwetsbaar. De kleinste afwijking kan levensbedreigend zijn. 
Kun je nagaan hoe verwoestend een hersentumor is. Een indringer die 
zich nestelt op de meest cruciale plek in ons lichaam. Je moet er niet 
aan denken. 

Advertorial SH 215x285.indd   1 09-02-11   19:07



Tijdschrift voor Neurologie & Neurochirurgie vol 112  -  nr. 2  -  2011

Neurofarmacotherapie

78

elektroconvulsieve therapie, de convulsies aanmer-
kelijk korter duurden bij degenen die anesthesie 
kregen met propofol.1,2 Tegelijkertijd verschenen 
enkele casereports, waarin beschreven werd hoe een 
refractaire status epilepticus (RSE) succesvol door-
broken kon worden met propofol.3-5 Deze eerste kli-
nische bevindingen, in combinatie met de gunstige 
farmacologische eigenschappen, maakten propofol 
tot een veelbelovend middel in de behandeling van 
convulsies. Het bewijs voor effectiviteit of veiligheid 
van propofol voor deze indicatie is in de 20 jaar die 
sinds de eerste publicaties zijn verstreken echter am-
per toegenomen. Sterker nog, propofol is geleidelijk 
in diskrediet geraakt, voornamelijk door zeer zeld-
zame, maar potentieel fatale bijwerkingen.6,7 Toch 
is er naar ons idee wel degelijk een plaats weggelegd 
voor propofol in de behandeling van status epilepti-
cus bij kinderen. 
In dit artikel zullen eerst de belangrijkste bijwerkin-
gen van propofol beschreven worden. Vervolgens 
wordt een overzicht gegeven van de literatuur over 
het gebruik van propofol bij status epilepticus. Om-
dat er maar één publicatie is waarin het gebruik van 
propofol als status-couperend middel bij kinderen is 
beschreven, worden ook studies bij volwassenen aan-
gehaald. In het laatste deel beschrijven we op welke 
wijze propofol in onze kliniek toegepast wordt in de 
behandeling van status epilepticus bij kinderen. 

Het propofol-infusiesyndroom
Propofol is als anestheticum een populair medica-
ment. Het wordt dagelijks over de gehele wereld bij 
vele operaties gebruikt. De veiligheid van het mid-
del staat dan ook niet ter discussie. Propofol is ech-
ter geassocieerd met potentieel fatale bijwerkingen, 
die optreden wanneer gedurende langere tijd hogere 
doseringen worden toegediend. Deze bijwerkin-
gen omvatten lactaatacidose, lipemie, rhabdomyo-
lyse, veranderingen in het ECG, therapieresistente 
hartritmestoornissen (waaronder bradycardieën en 
ventriculaire aritmieën) en snel progressief myo-
cardfalen. In 1998 werden deze bijwerkingen voor 
het eerst samen omschreven onder de naam propo-
fol-infusiesyndroom (PRIS).8 PRIS is een zeldzame 
aandoening; uit een review gepubliceerd in 2007, 
bleek dat er tot dan toe 61 patiënten in de literatuur 
beschreven waren.9 PRIS mag dan zeldzaam zijn, 
wanneer het in volle omvang optreedt is de mor-

taliteit hoog en de kans op succesvolle behandeling 
uiterst gering.9 
De pathogenese van PRIS is niet volledig opgehel-
derd en lijkt multifactorieel bepaald.9-11 De basis 
ervan is gelegen in een disbalans tussen energie-
vraag en energieaanbod. Door propofol wordt de 
energieproductie in de mitochondriën beperkt, mo-
gelijk door blokkade van de mitochondriële adem-
halingsketen of door remming van β-oxidatie van 
vrije vetzuren. Alleen al deze stoornis in de ener-
giehuishouding kan leiden tot cardiale en perifere 
spiercelnecrose. De stapeling van ongebruikte vrije 
vetzuren kan zowel de zuurstofopname in de mito-
chondriën verstoren als pro-aritmogeen werken, en 
zo het klinische beeld van PRIS versterken. Onder 
invloed van propofol kunnen de negatieve effecten 
op het (hart)spierweefsel van medicamenten als 
(nor)adrenaline of steroïden verergeren. Propofol is 
een antagonist van de adrenerge aansturing van het 
hart, en vermindert zo de contractiliteit van de hart-
spier, wat kan bijdragen aan de verminderde functie 
van het myocard. 
Vanuit de beschreven casus zijn verschillende risi-
cofactoren voor PRIS te destilleren. De belangrijk-
ste voorwaarde lijkt langdurige en hooggedoseerde 
toediening van propofol.9 Predisponerende factoren 
voor PRIS zijn jonge leeftijd, ernstig ziek-zijn, lage 
glucose-inname, hoge vetinname (zoals bij een ke-
togeen dieet), infusie van catecholaminen, gebruik 
van steroïden, en aangeboren stoornissen in de mito-
chondriële vetzuuroxidatie.12 Bij kinderen met RSE 
kunnen verschillende van deze predisponerende fac-
toren aanwezig zijn. Voorzichtigheid met het gebruik 
van propofol is dan ook geboden.7,13 Dat neemt niet 
weg, dat onder bepaalde voorwaarden en bij verstan-
dig gebruik het verantwoord lijkt om propofol toe 
te passen voor deze indicatie. De allerbelangrijkste 
voorwaarde is om de dosering propofol strikt in acht 
te nemen, waarbij in de literatuur geadviseerd wordt 
niet meer te geven dan 4 mg/kg/uur, en niet langer 
te doseren dan 24-48 uur.11,14-16 In de literatuur zijn 
geen casus beschreven met letaal verlopend PRIS 
wanneer aan deze voorwaarden is voldaan. 

Literatuuroverzicht van propofol 
bij status epilepticus
De literatuur naar het gebruik van propofol bij sta-
tus epilepticus omvat vooral casereports en kleine 
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series van slechts enkele patiënten, waarin meestal 
een succesvolle doorbreking van de status wordt be-
schreven.6 Gezien het beperkte aantal patiënten per 
publicatie en de grote kans op selectie/publicatiebias 
worden deze artikelen niet meegenomen in dit li-
teratuuroverzicht. Hieronder worden een retrospec-
tieve observationele cohortstudie, een prospectieve 
observationele cohortstudie en 4 vergelijkende stu-
dies (propofol versus midazolam of een barbituraat) 
besproken. Een kort overzicht van deze studies is 
te vinden in Tabel 1. Naast voornoemde studies is 
er nog een studie verschenen, waarin werd gekeken 
naar het risico op PRIS bij volwassenen die vanwege 
RSE behandeld werden met propofol. 
In alle studies is het aantal patiënten relatief klein. 
Bovendien wordt de interpretatie van de resultaten 
bemoeilijkt door een grote variatie in de oorzaak 
van de status epilepticus, in comorbiditeit van geïn-
cludeerde patiënten, in de anti-epileptische behan-
deling vóór de start van propofol, en in de maximale 
dosis en duur van propofolinfusie. Al deze factoren 
verhinderen harde conclusies ten aanzien van de ef-

fectiviteit en veiligheid van propofol.
Rossetti et al. beschreven 31 opeenvolgende volwasse-
nen die vanwege RSE behandeld werden met propo-
fol.17 RSE is in deze studie gedefinieerd als doorgaan-
de klinische of elektro-encefalografische convulsies 
ondanks snelle behandeling met een bolus clonaze-
pam van 2 mg/kg, continue infusie van clonazepam 
en een bolus fenytoïne van 20 mg/kg. Er werd net 
zoveel propofol gegeven tot een burst-suppressiepa-
troon werd verkregen. Twaalf uur later werd de pro-
pofol langzaam afgebouwd voor zover het EEG en 
de kliniek dat toelieten. De mediane toedieningsduur 
bedroeg 3 dagen met een spreiding van 1-9 dagen. 
Propofol was effectief bij 67% van de patiënten, bij 11 
patiënten was behandeling met thiopental nodig van-
wege terugkeer van de RSE bij afbouw van propofol. 
De mortaliteit in dit cohort bedroeg 23%. Voor zover 
beschreven, leek het overlijden bij geen van deze pa-
tiënten gerelateerd aan propofol. 
Parviainen et al. beschreven in hun prospectieve co-
hortstudie 10 opeenvolgende volwassenen die vanwe-
ge RSE behandeld werden met propofol.18 Voor zover 

Tabel 1. Overzicht van de studies met propofol in de behandeling van refractaire status epilepticus (RSE).

Auteur (referentie) Opzet Voorbehandeling Aantal in-
clusies

RSE door-
broken

Maximale 
dosis PRO

Mortali- 
teit

Rossetti et al. (17) retrospectief 

cohort

CZP 2 mg/kg bo-

lus, CZP continu + 

PHT 20 mg/kg

31 volwassenen 67% 13 mg/kg/uur 23%

Parviainen et al. (18) prospectief 

cohort

bolussen DZP, 

oplaaddosis FT

10 volwassenen 70% 19,7 mg/kg/

uur

50%

Stecker et al. (20) PRO versus

PB

LZP 0,1 mg/kg + 

oplaaddosis PHT 

of FB

16 volwassenen 

8 PRO, 8 PB

PRO 63%, 

PB 82% 

15 mg/kg/uur PRO 

87,5%

PB 50%

Prasad et al. (21) PRO versus 

MDZ

LZP 0,1 mg/kg + 

oplaaddosis PHT 

of FB

20 volwassenen 

14 PRO, 6 MDZ

PRO 63%, 

MDZ 67%

24 mg/kg/uur PRO 57%

MDZ 17%

van Gestel et al. (22) THP versus

PRO zo nodig

gevolgd door

THP

oplaaddosis PHT, 

hoge dosis MDZ 

continu

34 kinderen:

22 PRO, 20 

THP

PRO 64%, 

THP 55%

5 mg/kg/uur PRO 10%

THP 40%

Rossetti et al. (23) prospectief ge-

randomiseerd 

PRO versus 

THP/PB

minstens 1 eerste-

lijns en 1 tweede-

lijns AED

23 volwasse-

nen 14 PRO, 9 

THP/PB

PRO 43%, 

THP/PB 

22%

10,9 mg/kg/

uur

PRO 43%

THP/PB 

34%

PRO=propofol, CZP=clonazepam, PHT=fenytoïne, DZP=diazepam, FT=fosfenytoïne, PB=pentobarbital, 

LZP=lorazepam, FB=fenobarbital, MDZ=midazolam, THP=thiopental, AED=’anti-epileptic drug’.
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aangegeven is RSE gedefinieerd als doorgaande kli-
nische convulsies ondanks behandeling met bolussen 
diazepam van 0,2-0,5 mg/kg en een oplaaddosis fos-
fenytoïne van 15-20 mg/kg. Er werd net zoveel pro-
pofol gegeven tot een burst-suppressiepatroon werd 
verkregen. Deze dosering werd gedurende 12 uur 
gehandhaafd en nadien in de volgende 12 uur gelei-
delijk afgebouwd, ongeacht kliniek of EEG. Bij alle 
patiënten werd de RSE klinisch doorbroken, maar 
een optimaal burst-suppressiepatroon werd slechts 
bij 3 patiënten gedurende 12 uur gehandhaafd. Twee 
patiënten moesten behandeld worden met thio- 
pental vanwege terugkeer van een klinische RSE na 
afbouw van de propofol. Tijdens ziekenhuisopname 
overleden 5 van de 10 patiënten. Het overlijden werd 
toegeschreven aan ernstige hersenschade en leek niet 
gerelateerd aan het gebruik van propofol. De beade-
mings- en opnameduur op de intensive care van een 
historische controlegroep uit hetzelfde centrum, die 
destijds behandeld was met thiopental, was twee-
maal zo lang als van dit cohort.19 

Stecker et al. vergeleken propofol met hoge doses 
pentobarbital bij de behandeling van volwassenen 
met RSE (met EEG bevestigde acute convulsies met 
bewustzijnsverlies die langer duurden dan 2 uur on-
danks intraveneus lorazepam 0,1 mg/kg en een op-
laaddosis fenytoïne van 6-35 mg/kg of fenobarbital 
5-35 mg/kg).20 Er wordt niet aangegeven waarom 
de ene keer voor propofol was gekozen en de an-
dere keer voor pentobarbital. Aan 8 patiënten werd 
propofol gegeven (gedurende 0,83-46,5 uur), 8 pa-
tiënten werden behandeld met pentobarbital (ge-
durende 23-61 uur). Zowel propofol (bij 63% van 
de patiënten) als pentobarbital (bij 82% van de pa-
tiënten) was effectief in het couperen van RSE. Met 
propofol was de RSE sneller onder controle dan met 
pentobarbital: 2,6 versus 123 min. In beide groepen 
werd een zeer hoge mortaliteit gevonden: 87,5% bij 
de patiënten die waren behandeld met propofol en 
50% bij de patiënten die waren behandeld met pen-
tobarbital. Dit verschil is niet significant. De oor-
zaak van overlijden wordt niet genoemd.
Prasad et al. vergeleken propofol met hoge doses 
midazolam bij de behandeling van volwassenen met 
RSE (dezelfde definitie als Stecker et al.).20,21 De 
keuze voor een van deze medicamenten was afhan-
kelijk van de voorkeur van de behandelaar. Aan 14 
patiënten werd propofol gegeven (gedurende 7 uur 
tot 17 dagen), 6 patiënten werden behandeld met 

midazolam (gedurende 40-118 uur; er werd een 
bolus gegeven van 2-12 mg gevolgd door continue 
infusie van 0,05-0,8 mg/kg/uur). In beide groepen 
werd de RSE bij tweederde van de patiënten suc-
cesvol doorbroken. De patiënten die waren behan-
deld met propofol hadden echter een hogere mor-
taliteit dan de patiënten die waren behandeld met 
midazolam (57% versus 17%). Dit verschil is niet 
significant. Opvallend is dat torenhoge doseringen 
propofol werden gegeven, tot wel 24 mg/kg/uur. 
Het is niet te achterhalen of deze dosering heeft bij-
gedragen aan de hoge mortaliteit; de oorzaak van 
overlijden wordt niet beschreven. 
Wij beschreven 34 kinderen met RSE (met EEG be-
vestigde continue convulsies die langer duurden dan 
1 uur ondanks fenytoïne en hoge doses midazolam). 

22 Tot 1999 werden deze kinderen behandeld met 
thiopental, vanaf 1999 werd eerst propofol gegeven, 
en pas in tweede instantie (bij falen van propofol) 
overgegaan op thiopental. Er werden 22 kinderen 
behandeld met propofol gedurende gemiddeld 57 
uur (spreiding 10-264 uur). De maximale dosering 
bedroeg 5 mg/kg/uur. Bij 64% van de kinderen kon 
de RSE met propofol succesvol doorbroken worden. 
Twee kinderen die met propofol waren behandeld, 
overleefden de opname op intensive care niet. Beide 
kinderen overleden als gevolg van ernstige hersen-
schade na een bacteriële meningitis. Door de opzet 
van deze studie is een directe vergelijking tussen ef-
fectiviteit en veiligheid van propofol en thiopental 
niet mogelijk.
Zeer recentelijk zijn de resultaten van een voortijdig 
beëindigde gerandomiseerde studie gepubliceerd, 
waarin propofol werd vergeleken met een barbitu-
raatcoma (thiopental of pentobarbital).23 De studie 
vond plaats in 13 centra in Zwitserland en de Ver-
enigde Staten. Volwassenen met RSE (doorgaande 
klinische of elektro-encefalografische convulsies na 
behandeling met minstens één eerstelijns en één 
tweedelijns anti-epilepticum in adequate dosering) 
werden geïncludeerd. Na 3 jaar werd de studie af-
gebroken vanwege falende inclusie: slechts 24 pa-
tiënten uit 5 centra waren geïncludeerd. Veertien 
patiënten kregen propofol (mediaan 5,5 mg/kg/uur 
(spreiding 2-10,9) gedurende 48 uur; bij 2 patiënten 
was propofol gedurende 96 uur gegeven), 9 patiën-
ten een barbituraatcoma, één patiënt werd wakker 
vóór start van de therapie. Er was geen verschil tus-
sen beide groepen in het doorbreken van RSE (43% 
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bij propofol, 22% bij barbituraatcoma), mortaliteit 
(43% bij propofol, 34% bij barbituraatcoma) of her-
stel na 3 maanden (36% bij propofol, 44% bij bar-
bituraatcoma). De patiënten die behandeld werden 
met een barbituraatcoma hadden een significant 
langere beademingsduur (4 dagen bij propofol, 13,5 
dag bij barbituraatcoma). Eén patiënt ontwikkelde 
PRIS bij een propofol-dosering van 5,5 mg/kg/uur, 
hetgeen herstelde na staken van propofol. 
Iyer et al. beschreven de incidentie van PRIS bij 31 
volwassenen die vanwege RSE (klinische of elektro-
encefalografische convulsies ondanks eerstelijnsbe-
handeling en continue intraveneuze anti-epileptica) 
behandeld waren met propofol.7 Bij 14 patiënten 
waren er (voor)tekenen van PRIS, variërend van 
lichte metabole acidose tot een hartstilstand bij 3 
patiënten. Deze 3 patiënten waren behandeld met 
hoge tot zeer hoge doseringen propofol gedurende 
meerdere dagen (6,6-10,5 mg/kg/uur). Bij één pa-
tiënt werd propofol gecontinueerd, ondanks teke-
nen van PRIS, en bij een andere patiënt werd naast 
de hoge dosering propofol circulatoire ondersteu-
ning gegeven met catecholaminen. 

Gebruik van propofol bij kinderen met 
RSE in het UMC Utrecht
In Nederland wordt bij de behandeling van een sta-
tus epilepticus bij kinderen protocollair gestart met 
een bolus midazolam, een tweede bolus midazolam, 
een oplaaddosis fenytoïne, en vervolgens continue 
intraveneuze midazolamtoediening tot een dosis 
van 0,5-1 mg/kg/uur. Bij circa 10% van de kinde-
ren faalt deze standaardbehandeling echter en per-
sisteert de status.24 Traditioneel wordt dan gestart 
met een barbituraatcoma. Vóórdat echter met een 
barbituraatcoma wordt gestart, zijn er in onze ogen 
argumenten om propofol te gebruiken:
1. Er bestaat geen twijfel dat propofol een status 

epilepticus kan doorbreken, mogelijk zelfs bij het 
merendeel van de patiënten.

2. Propofol werkt snel en is ook weer snel uitge-
werkt. Met propofol kan RSE sneller doorbroken 
worden dan met thiopental.18-20 De schade aan 
het brein als gevolg van de doorgaande status 
wordt zodoende beperkt. Als het niet lukt om de 
RSE met propofol te doorbreken, is er niet veel 
tijd verloren gegaan.

3. De onderbouwing vanuit de literatuur voor ef-

fectiviteit en veiligheid van propofol bij RSE is 
zeer beperkt. Datzelfde kan echter gezegd worden 
voor (de diepte en duur van) een barbituraatcoma. 
Overigens geldt voor zowel hooggedoseerd mida-
zolam, propofol als thiopental, dat het om een off-
label-toepassing gaat, wanneer het wordt gebruikt 
in de behandeling van RSE bij kinderen.

4. De frequentie van voorkomen en de ernst van de 
bijwerkingen van thiopental zijn berucht.22,25-28 
Voor zover er vergelijking mogelijk is tussen pro-
pofol en thiopental laat thiopental meer bijwer-
kingen zien.22-29 

5. Bij zorgvuldig gebruik van propofol is het risico 
op een fataal verlopend PRIS uiterst gering. Een 
zorgvuldig gebruik betekent in de praktijk onder 
andere dat niet hoger gedoseerd moet worden 
dan 4 mg/kg/uur, en niet langer dan 24-48 uur. 
Ook bij lagere doseringen moet regelmatig ge-
screend worden op tekenen van PRIS (bloedgas-
analyse, serumwaarden lactaat, creatinekinase 
en triglyceride). Bij de eerste tekenen van PRIS 
moet propofol direct worden gestaakt. Extra 
alertheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van 
catecholaminen en steroïden, en er moet gelet 
worden op voldoende koolhydraatinname. 

6. Met de voornoemde maatregelen is het risico op 
een onbehandelbaar PRIS bij propofolgebruik 
tot een minimum teruggebracht. Waarschu-
wingen tegen het gebruik van propofol bij RSE 
zijn gebaseerd op studies waarin naar de huidige 
maatstaven deze zorgvuldigheid niet is betracht.6 
Naar onze mening verdient paragraaf 7.2.3 van 
de Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van 
Epilepsie van de Nederlandse Vereniging voor 
Neurologie, waarin propofol op de kinderleeftijd 
wordt ontraden, dan ook nuancering.30 

In het Wilhelmina Kinderziekenhuis wordt met 
propofol gestart bij kinderen die ondanks de stan-
daardbehandeling (dus tot en met continu midazo-
lam in een dosis van 0,5-1 mg/kg/uur) nog steeds 
doorgaande klinische aanvallen hebben, of continue 
epileptische ontladingen op het EEG of zeer fre-
quente epileptische aanvallen met ernstig discom-
fort. Bij de kinderen met (sterke verdenking op) een 
mitochondriële aandoening ligt de drempel voor het 
starten met propofol overigens nog hoger. Dit geldt 
vooral voor de ziekte van Alpers-Huttenlocher, een 
autosomaal recessieve aandoening door mutaties in 
het POLG1-gen. Meestal presenteren deze patiënten 
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zich op de kinderleeftijd of als adolescent met een 
(lichte) ontwikkelingsachterstand, moeilijk behan-
delbare epilepsie, recidiverende status epilepticus 
met perioden van epilepsia partialis continua al dan 
niet in combinatie met leverfunctiestoornissen.31 
Hoewel propofol niet absoluut gecontra-indiceerd 
is, hebben deze kinderen mogelijk een verhoogd ri-
sico op fataal leverfalen onder invloed van propofol, 
zoals eerder is aangetoond voor valproïnezuur. Dat-
zelfde risico geldt overigens ook voor het gebruik 
van thiopental.
Propofol heeft een halfwaardetijd van 30-60 min. 
Het is erg lipofiel en kan alleen worden opgelost in 
een vetemulsie (intralipid). Het wordt geleverd in 2 
sterkten: 10 mg/ml (1%) en 20 mg/ml (2%). De far-
macokinetiek en farmacodynamiek van propofol bij 
oudere kinderen is vergelijkbaar met die bij volwasse-
nen.32 Voor de jongere kinderen, en vooral neonaten, 
is er een erg grote spreiding in farmacokinetiek.33

In de praktijk wordt bij het opstarten van propofol 
(naast het onderhoudsinfuus) meestal begonnen met 
een bolus van 1-2 mg/kg. Van een bolus is binnen 
enkele seconden effect te verwachten, maar door re-
distributie is dit binnen een paar min ook weer ver-
dwenen. De consequentie hiervan is, dat bij aanvang 
van de behandeling met propofol, of bij het ophogen 
van het onderhoudsinfuus, soms een of meerdere bo-
lussen van 1 mg/kg gegeven moet worden alvorens 
een ‘steady state’ is bereikt. Wanneer dit eenmaal is 

bereikt (binnen ruwweg 30 minuten na opstarten of 
ophogen), moeten de extra bolussen meegeteld wor-
den in de onderhoudsdosering. Gezien het risico op 
PRIS, dient de totale hoeveelheid per uur (inclusief 
bolussen) namelijk niet boven de 4 mg/kg te komen. 
Hoewel dit een eenduidige afspraak lijkt, kan het in 
de praktijk soms heel verleidelijk zijn om (kortdu-
rend) meer te geven, bijvoorbeeld bij tubeverzorging, 
onrust of doorbraak van convulsies. 
Een bolus propofol geeft als neveneffect vaak vaso-
dilatatie, wat weer kan leiden tot hypotensie. Extra 
vaatvulling is veelal voldoende om dit op te vangen. 
Om RSE agressief aan te pakken, wordt meestal 
begonnen met de maximale dosering propofol van 
4 mg/kg/uur. Als daarmee de RSE doorbroken is, 
wordt 12-24 uur later de dosering verminderd of 
gestopt. Een alternatieve aanpak is om het onder-
houdsinfuus te starten op 1 mg/kg/uur, en zo nodig 
op te hogen bij persisteren van de status. Wanneer 
propofol niet in staat is de RSE te doorbreken, of de 
RSE terugkeert als propofol gestaakt moet worden, 
wordt thiopental gegeven.

Conclusie
Op basis van de beschikbare literatuur kan de plaats 
van propofol in de behandeling van RSE zowel bij 
kinderen als volwassenen onvoldoende worden onder-
bouwd. Het gevaar van propofol schuilt in ernstige  

Aanwijzingen voor de praktijk

1. Propofol heeft onmiskenbaar anti-epileptische eigenschappen. Het bewijs voor de effectiviteit, vei-

ligheid en plaats van propofol in de behandeling van status epilepticus is echter zeer beperkt. 

2. De belangrijkste bijwerking van propofol is het propofol-infusiesyndroom, dat wordt gekenmerkt 

door lactaatacidose, rhabdomyolyse, lipemie, hartritmestoornissen en snel progressief myocardfa-

len. Het treedt slechts zelden op, maar kent een catastrofaal beloop met hoge mortaliteit.

3. Bij zorgvuldig gebruik (<4 mg/kg/uur, <24-48 uur, onder intensieve monitoring van bijwerkingen en 

onder begeleiding van intensivist/anesthesist) zijn de risico’s van propofol minimaal. Waarschuwin-

gen tegen het gebruik van propofol bij status epilepticus zijn overwegend gebaseerd op studies 

waarbij naar de huidige maatstaven de juiste zorgvuldigheid niet is betracht.

4. Bij een status epilepticus bij kinderen, die refractair is voor de standaardbehandeling met bolussen 

midazolam, fenytoïne en continue infusie met midazolam, lijkt propofol een te verdedigen keuze 

vóórdat met thiopental wordt gestart.
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bijwerkingen, die zeer zeldzaam zijn, maar gepaard 
gaan met een hoge mortaliteit. Deze ernstige bijwer-
kingen zijn niet beschreven wanneer het middel vol-
gens strikte regels wordt gebruikt (maximale dosering 
4 mg/kg/uur, maximale behandelingsduur 24-48 
uur, onder intensieve bewaking van bijwerkingen). 
Propofol zou dan ook serieus overwogen kunnen 
worden als acute en kortdurende behandeling van 
een persisterende status epilepticus, voordat gestart 
wordt met een barbituraatcoma.
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