
Status epilepticus bij kinderen (UZA-protocol)    
(leeftijd: 1 maand tot 16 jaar)

ABC stabilisatie?
100% zuurstof
Check glucose

Lorazepam 0,1 mg/kg IV/IO (max 4 mg)
OF

Midazolam 0,1 mg/kg IV/IO (max 10 mg) 

Levetiracetam 40 mg/kg over 8 min IV/IO (max 3 g)
OF

Fenytoïne 20 mg/kg over 20 min IV/IO (monitor BD en ECG, max 2 g)
OF

Valproaat 40 mg/kg over 8 min IV/IO (max 2,5 g/dag)

Midazolam 0,1 mg/kg IV/IO (max.10 mg)
OF

Lorazepam 0,1 mg/kg IV/IO (max. 4 mg)

Midazolam 0,2-0,3 mg/kg IN (via MAD) 
of buccaal (max.10 mg) a

(diazepam 0,5 mg/kg IR max. 10 mg)

IV/IO toegang?

Niet gecoupeerd

5 min na start convulsie

5 min na begin stap 1

5 min na begin stap 2

NeeJa of snel te verkrijgen
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Niet gecoupeerd

pre-PICU 
overleg

Overleg met 
kinderneuroloog

Vraag of er persoonlijk 
behandelschema is

a Midazolam niet verdunnen. Bij gebruik MAD: maximaal 1 mL per neusgat, bij eerste gebruik 
0,1 mL extra optrekken. CAVE verminderde absorptie bij bovenste luchtweginfectie. Zie 
protocol ´MAD gebruik`.

LET OP: sommige kinderen krijgen van hun behandelteam een persoonlijk schema. Vraag ouders/
verzorgers naar het meest recente behandelschema: gebruik bij voorkeur dit persoonlijk schema.

Overweeg thiopental/propofol/ketamine/isofluraan

Overweeg fenytoïne 20 mg/kg over 
20 min IV/IO (max 2 g)  

Overweeg levetiracetam 40 mg/kg over 
8 min IV/IO (max 3 g)

Overweeg extra fenytoïne 10 mg/kg over 
20 min  IV/IO (max 2 g)

Indien geen effect: 
midazolam oplaad 0,1 mg/kg IV/IO gevolgd door continu 

0,1 mg/kg/u. Indien nodig iedere 5-10 min een extra 
bolus (0,1 mg/kg) geven en snelheid ophogen met  

0,1 mg/kg/u (tot maximaal 1 mg/kg/u ). 

Levetiracetam/valproaat gegeven? 
8 min na begin stap 3

Fenytoïne gegeven?
 20 min na begin stap 3
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