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BVO, ASA III, sedatie en de anesthesie  - M. Klemt-Kropp 

Disclaimer

• Geen belangenverstrengeling
• Opmerking: er is amper evidence voor de onderwerpen in de presentatie, 

ik geef vooral mijn eigen mening! 





Plaatsbepaling: BVO en propofol (2019-2021)

Centrum Aantal BVO onder propofol percentage

A 2412 285 11,8%

B 1869 56 3%

C 222 76 34% 2020-21

D 474 26 5,4% 2021

E 700 150 21,4%

F 1386 0 0

G 2916 131 4,5%

H 600 3 0,5%

mediaan 4,95%

Bron: Terhaar-Sive Droste 2021



Toediening propofol

SAM, supervisie
anesthesist

anesthesist
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< 10%
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Bron: landelijke enquête NVMDL 2018/19

Niet-BVO en propofol 



ASA classificatie

• Wordt sinds > 60 jaar gebruikt voor de beoordeling en communicatie van de comorbiditeit
van een patiënt voor anesthesie

• De ASA classificatie alleen kan het preoperatieve risico niet voorspellen, maar samen met 
andere factoren (type operatie, kwetsbaarheid enz.) kan deze helpen perioperatieve risico’s 
te beoordelen

• De ASA geeft richtlijnen en stelt nadrukkelijk voor deze met afdelingsspecifieke kenmerken 
aan te vullen

• Toewijzen van een ASA status is een klinische beslissing gebaseerd op multipele factoren. 
De definitieve toewijzing gebeurt op de dag van de verrichting (aanpassingen zijn dan 
mogelijk/nodig)



De ASA classificatie is tijdelijk geldig, geen richtlijn, 
geen wet en geen wondertool.

De ASA classificatie is niet gemaakt voor de beoordeling voor 
een ingreep onder sedatie





ASA status Definitie

ASA I gezonde patiënt

ASA II milde systemische ziekte (gecompenseerd?)

ASA III ernstige systemische ziekte (gedecompenseerd?)

ASA IV ernstige ziekte die een constante bedreiging voor het 
leven vormt

ASA V moribunde patiënt die zonder operatie niet zal 
overleven

ASA VI hersenendood, voor transplantatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker (bron: website RIVM)
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ASA III – definitie:

Substantiële functiebeperkingen/belemmeringen zoals één of 
meer moderate tot ernstige aandoeningen:
• Slechte gecontroleerde diabetes mellitus, COPD
• BMI > 40 kg/m2 (morbide obesitas)
• Actieve hepatitis
• Alcoholafhankelijkheid/-misbruik
• Geïmplanteerde pacemaker
• Moderate vermindering van de EF
• Reguliere dialyse patiënt
• MI, CVA, TIA of CAG/coronaire stent > 3 maanden geleden
• Ernstige OSA



Hoe concreet is de 
definitie van ASA III?



ASA III probleem:

Voorbeeld Obstructieve Slaap Apnoe OSA:

• milde vs. ernstige OSA: geen duidelijke 
definitie (vroeger aantal Apnoe-
Hypopnoe-Index)

• >30% patiënten voor endoscopie onder 
diepe sedatie hebben een risico voor 
OSA zonder dat de diagnose eerder is 
gesteld (Ther Clin Managem 2018, Chest
2003, Gastrointest Endosc 2009)

• De ASA classificatie identificeert deze 
patiënten niet
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Subkop

ASA III !!!



• PSA is de oorzaak voor de meeste complicaties bij coloscopie
• Complicaties zijn: ademdepressie, ademwegobstructie met hypoxie, hypotensie, 

bradycardie
• Complicaties door PSA voor endoscopische verrichtingen zijn zeldzaam   

(388.404 endoscopieën, 57 ernstige complicaties (57 = 0,01%)
• Complicaties komen vooral voor bij: Spoed-endoscopie, endoscopie buiten 

kantoortijden, ASA > III

PSA voor endoscopische verrichtingen
‘ wetenschappelijke feiten’  I     (let op: weinig echte evidence)

Bronnen: o.a. World J Gastroenterol 2019 and 2013, Clin Gastroenterol Hepatol 2017, Z Gastroenterol 2013, ESGE guideline 2015 



• Bradycardie, hypoxie en hypotensie komt even weinig voor bij PSA met 
midazolam als met propofol

• De ‘recovery time’ na PSA is zeer heterogeen (ook geen significant verschil)
• Patiënttevredenheid is hoger na midazolam + opioïde sedatie dan na propofol
• PSA met propofol is niet veiliger, maar ook niet minder veilig dan PSA met 

midazolam
• In NL wordt propofol uitsluitend door anesthesie personeel gebruikt, in andere 

landen in de EU ook (even veilig) door niet-anesthesisten

PSA voor endoscopische verrichtingen
‘ wetenschappelijke feiten’ II    (let op: weinig echte evidence)

Bronnen: o.a. World J Gastroenterol 2019 and 2013, Clin Gastroenterol Hepatol 2017, Z Gastroenterol 2013, ESGE guideline 2015 



• Veel monitoring bij 
propofol

• Moeilijke 
beschikbaarheid

• Logistiek ingewikkeld
• Niet buiten 

kantooruren
• Duur
• Planning niet in 

handen van de 
endoscopie afdeling



• ASA status?       
• Leeftijd?
• Ingreep?

Wanneer dan nu midazolam en wanneer propofol ?

• Spoed (…)
• Voorkeur patiënt?
• Bij volle maan?
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Wij willen maximale veiligheid 
voor onze patiënten



ASA III en propofol …

… de juiste vragen zijn eigenlijk:
• moeten wij de sedatie voor deze BVO-cliënt 

uitbesteden aan de anesthesie i.v.m. comorbiditeit?
• is er extra bewaking voor een patiënt door een extra 

professional vereist (voor meer veiligheid)?
• welke BVO-cliënten hebben profijt hiervan?



De ‘echte’ ASA III-cliënt voor BVO met niet 
gecompenseerde aandoeningen en hoog risico op 
sedatie-gerelateerde complicaties:

• niet propofol ja/nee, MAAR: anesthesist ja/nee



Niet gecompenseerde comorbiditeit
(of MI, TIA enz. < 3 maanden):

• ASA-classificatie is tijdelijk geldig
• Coloscopie na positieve iFOBT is niet electief

Bevolkingsonderzoek darmkanker (bron: website RIVM)



Bij twijfel: klinische beoordeling en anamnese

• lichamelijke fitness
• kwetsbaarheid
• aanwijzingen voor klinische aandoeningen





Wie moet aanvullend klinisch beoordeeld worden?

• Patiënten met substantiële functionele beperkingen (niet gecompenseerde ziekten)
• Patiënten met hoog-risico op ademwegproblemen bij PSA (obesitas, OSA of risico op 

OSA (overweeg extra vragenlijst (bv. Berlin Questionnaire), neurologische problemen 
(verminderde spierkracht), bepaalde anatomische kenmerken)

• Patiënten met actieve klachten (kortademigheid, verminderde inspanningstolerantie)
• Patiënten met eerdere problemen onder PSA
• Niet elke ‘formele’ ASA III-patiënt hoeft m.i. klinisch gezien te worden



Take home messages I

• De ASA-classificatie is weinig specifiek en ondersteunt slechts de klinische beoordeling van 
een patiënt voor algehele anesthesie

• Er zijn ‘goede’ (formele) ASA III-patiënten en klinisch ‘slechte’ ASA III-patiënten 
(ASA III = inhomogene groep)

• Er is geen echt verschil tussen PSA met midazolam of propofol met/zonder opioïden 
• Anesthesist: ‘PSA is propofol’
• MDL-arts: ‘ PSA is midazolam +/- opioïden ‘ 



Take home messages II

• Klinische beoordeling door de MDL-arts is zinvol bij potentiële risico-cliënten (m.b.t. PSA)
• Beoordeel of extra bewaking nodig is, niet of er een indicatie is voor PSA met propofol
• Protocoleer / maak afspraken erover welke cliënten extra beoordeeld moeten worden
• Verwijzing naar de anesthesie betekent per definitie PSA onder propofol
• Het voordeel van een sedatie door de anesthesie is de anesthesist/SAM als extra 

‘bewaker’ en specialist in het handelen van acute cardiopulmonale problemen


