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De meeste professionele hulpverleners die patiènten met pijnproblemen behandelen zijn vertrouwd met
de 'pijnladder' volgens de WHO'. Daarin wordt aangegeven dat het toevoegen van 'sterke opioilden'een

logische vervolgstap is indien paracetamol en NSAID's - eventueel met als tussenstap zwakke opioiden

'

niet voldoende effectief gebleken zijn ( I ). Wat te doen als deze stap niet altijd uitkomst biedt? Een artikel
in twee delen door Piinarts Paul Lieverse.

Eoor
n dit eerste deel komen situaties aan bod waarin
sterke opioiden onvoldoende pijnverlichting geven
bii patiènten mer kanker. Inzicht hierin kan helpen
orn tijdig te zoeken naar een behandelPlan dat beter
aansluit bij de patiènt, de soort Pijn en de fase waarin
hij of zij zich bevindt. In het tweede deel (Pallium 1'

2004) geven we een aantal handvatten die bij het kiezen van zulke alternatieve behandelinqen lan dienst
kunnen zijn.

Soorten pijn
Patiénten met kanker hebben vaak pijn, meer dan de
helft van hen zelfs meer dan één pijn De term'kankerpijn suggereen dat alle vormen van pijn bij patienten met kanker vergelijkbaar zijn en een identieke aanpak verdienen. Er bestaat echtel een glote variatie in
soorten pijn. Deze pijnen kunnen samenhangen met
het kankerproces zelf, maar ook met de behandeling.
Daarnaast kan de patiènt nog pijn hebben die los staat
van de kanker Zie tabel 1 voor enkele voorbeelden van
deze drie oorzaken van

oiin.

Een rescue-dosis is uaaft onvoldoende

om de pijn te uerlichten
1l
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Verschillende soonen pijn kennen een eigen beloop en
wagen om een eigen behandelptan (2). Hierbij speelt
passende aandacht voor andere sFnPtomen en
andere zorgen een belangrijke rol (3,4) De meeste vormen ran pijn reageren heel goed op opioiden. Het is dan
nodig daar tijdig mee te beginnen en de dosering op

ook

ran het effect bij te blijven stellen en opioiden con('around
the clock) te geven in plaats van'zo nodig'.
tinu

basis

lncident pain
Naast pijn die min of meer constant in dezelfde mate
aanwezig is, kan een patiènt ook te maken hebben met
perioden waarin de pijn intenser is. Dit wordt 'doorbraakpijn genoemd. Wanneer deze niet al te onverwacht optreedt, is deze deels op te vangen door een tijdige extra dosis van een snel werkend analgeticum; dit
wordt wel een 'rescue-dosis' genoemd. Een extremere
vorm van doorbraakpijn is 'incident pain'. Dit is pijn
die opgewekt wordt door druk ofbeweging in de buurt
van cen aangedaan lichaamsdeel, bijvoorbeeld bewegen
bij een pathologische fractuur of het produceren van
ontlasting bij een pijnlijk anuscarcinoom. Door het
onverwachte karakter énlofde heftigheid van de pijn is
een rescue-dosis vaak onvoldoende om de pijn te verlichten.

IIJDSCHRIFI OVER PALLIAIIEVE ZORG

Pijn tcn gwolge vrn kenkcr

Pijn ten gcvolge vrn de bchendcling

Botmctastasc
Pathologische fiactuur
Compressie van rugenmerg

Mucositis bij chemotherapie
Wondpijn na operaúe
!-antoompijn na anputatic
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voor de praktijk zinvol een onderscheid re maken
tussen nocìceptieve pijn en neuropathische pijn. Het is
dan ook ,rerbazingwekkend dat her begrip 'neuropathische pijn'in de NHG Standaarden: niet voorkomt.
Nociceptieve pijn ( gewone pijn) is prjn veroorzaakt
door weefselbeschadiging, waarna de hele cascade van
prikkeling van pijnzenuwen, schakelen in de achterhoorn van het ruggenmerg, geleiding via opstijgende
banen tot gewaarwording van pijn in de hersenen wordt
doorlopen. Dcze pijn wordt omschreven als scherp, dof
of drukkend. Neuropathische pijn wordt veroorzaakt
door een beschadiging of een disfunctie van het perifere ofcentrale zenuwstelsel zelf. Hiervoor ziin vele ooris

zaken bekend

bie tabel2).

Bij kankerpijn kan tegeltkertijd sprake zijn van nociceptieve pijn en neuropathische pijn. Zo kan weefsel-

a'

Dccubitus
Kiespijn

aaorbeeld.n.

Neuropathische pijn
Het

Pijn nict dircct arncnhencc||d met trnt r
Migrainc

beschadiging en druk op zenuwen gepaard gaan met
destructie van zenuwweefsel. In dat geval spreekt men
van een neuroparhische component. Voor her vaststellen van deze neuropathische componenr zijn in de

prakrijk bepaalde anamnesrische gegevens zeer
belangrijk. De patiènr gebruikt omschrijvingen als
brandend, priklelend, 'raar', elektrisch. De pijn kan
vrijwel continu aarnezig z4n ofvooral schietend van
karakter zijn. Het gevoel kan verstoord zijn, gewoonlijk niet-prjnlijke prikkels kunnen als pijnlijk ervaren
worden en er kunnen andere neurologische s),rnptomen van sensorische of motorische aard voorkomen
(6). Hoewel de medicamenten volgens de WHO
'pijnladder' niet geheel zonder waarde zijn bij de
behandeling van neuropaúische pin, is het effect over
het algemeen toch teleurstellend. Dit geldt dus ook
voor het effect van opioiden.

Psychisch
Bij niet-maligne aandoeningen wordt veelal eerder aangenomen dat psychische factoren een rol spelen bij de
pijnbeleving van de patiènt en dat deze factoren, naast

de lichamelijke factoren, aandacht behoeven. Bij
paliènten met kanker wordt gewoonlijk wel erkend dat
allerlei emotionele problemen naast de lichamelijke een

rol spelen, maar de pijnbehandeling wordr desondanks
toch nog te vaak benaderd als een puur farmacologisch

of medisch-technisch proces. Pleisters, prikken en pillen lijken dan het complete arsenaal waamit de hulpverlenel zou moeten Putten.
Deze benadering doet de patiènt geen goed. Heel vaak

wordt het syrnptoom prjn - pljn als gevoel, als gewaarwording - rnede veroorzaakt ofminsrens gekleurd door
angsren. depressie en verdriet. Deze emoties zijn een
natuurlijke reactie op gevaar en kanker betekent gevaar.
Ger,aar is minder bedieigend als her bespreekbaar
wordt gemaakt. Gedachten als pijn hoort erbij' of je
kan ook teveel aandacht aan pijn schenken'vormen een
obstakel bij het opbouwen van een helpende relatie met
de patiènt die pijn lijdt.

Het is een verarming om iemand die prjn lijdt te
beschouwen als een object met een defect'dat van bui
tenaf gerepareerd moet worden. Bepaalde gedachten en
overtuigingen van dc patièrìr zelfkunnen de pijnbehandeling schaden ofjuist vergemalkelijken. Dir betreft niet
alleen de gebruikre medicamenten, maar ook het verloop
van de zieke en dc betekenis var pijn. Al deze zaken
behoren - dus net als bij pijn van nier-maligne aard - aan
bod te komen tussen patiènt en hulpverlener (7).

De verminderde gevoeligheid van neuropathische pijn
voor opioiden wordt wel aangedr-rid als 'opioid resistant
pain'; wanneer psychologische factoren de hoofdoorzaak zijn, wordt gesproken van 'opioid irrelevant pain,.

Onvoldoende verlichting
Bij

bepaalde pijnproblemen zijn opioiden geen logische
keuze. Dit betreft bijvoorbeeld pijn veroorzaakt door
hersenmetastasen; bestraling en corricosteroiden zùn

dan meer aangewezen. Een ander voorbeeld is koliekpijn bij een (dreigende) ileus; opioiden zouden de ileus
kunnen verergeren, hetgeen alleen bij een terminale
ileus geen probleem hoeft te zijn. Ook bij pijn ten

Er kan tegelíjkertijd sprake zijn van
noeiceptieve pfin en neurcpathische pijn
l{ovr||rri/0EcÉrsrn2003
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Oorzrlcn vrn nculopethir<ùc piin

Voorùccllqn
Zenuwbeschadiging na halsklierdisscctie

Mechanische beschadiging rmn z€nuwen

of

olcclklicldissectie
Fantoompiin na ampuatie
Diabetischc polyneur,opathic
Polyneuropathie na chemotherapie

Metabole of torische oorzaken

Vitamine B-deficiéntie
Postherpetische neuralgie

Infecties

Aids

Multiple

Dsfunctie in het CZS

sclerose

Deafferentiaticpijn na dwarslesie
Centrale pijn ne CVA
Tabel

2

Veaùilhade oarzaAen oan neurafath;sche

Pinrynùana (s)

gevolge van comPressie van het ruggenmerg volstaan
opioiden niet. In dat geval is het niet alleen noodzakclijk om de pijn te bestrijden, maat ook om een dwa$-

laesie

te voorkomen. Daarvoor zijn opioidcn niet

geschikt en moeten radiotherapie en/of conicosteroiden overwogen worden. Tot slot blijven er situaties
waarbij opioiden - ondanks fors ophogen van de dosering - onvoldoende verlichting geven. Er kan dan sprake zijn van tolerantie voor het voorgeschreven opioi'd.
Een weer heel andere situatie is die waarbij naar de toediening van (steeds hogere doseringen van) een opioid

wordt uitgeweken, terwijl niet pijn het feitelijke probleem is maar veeleer een existentièle nood, een niet
meer kunnen \'erdragen van dc situatie. In de laatste
situatie is het optreden van bijwerkingen van opioiden
een elctra qloot risico.

Problemen bij de toediening
Weerttand regen o?ioîden

Wereldwijd bestaat er weerstand tegen het voorschrijven
- of als patiènt gebruiken - ran opioiden. De consumptie r,zn medisch voorgeschrelen opioiden varieert enorm
per land. Hiervoor zijn geen medische redenen aan te
gwen, zodat dit vooral door culturele verschillen verklaard moet worden. Associatie met 'opgegerrcn zijn en
onterechte huiver voor verslaving zijn belangrijke oorzaken. Daarnaast bestaat er verwarring tussen 1) lichamelijkc gewenning, waardoor bij plots stoppen wn een
opioid al}ickverschijnselen ontstaan, 2) tolerantie, waardoor voor hetzelfde effect geleidelijk een hogere dosis
nodig is, en 3) verslaving, ofurl pqchische afhankelijkheid (dit laatste komt onder pijnpatiénten eigenlijk niet
roor). Ook onder voorschrijvende artsen in Nederland
bestaat er echter soms nog een heuse'opio fobie'

*
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Opioid
Morfine oraal
Morfine recual
Morfine oarenteraal
Methadon oraal
Fcnanylpleister
O4codone oraal

HÉomorfone

Potcntie vcrgcletm mct

Voorbcefd-

morfine orrd

òsio

I

4 uur
4 uur

per

Wc*ingsduur

dar

vrn écn doris

'

1

60 me
60 me

2tot6
2tot4

10 tot 30 me

4 uur

2O mg

(andere toedicningswcg)

25 p.sluur

Ir)

40 mq
10 mg

5 uur tot 5 daqen
72 utt
5 uur

6

4 uur

parcnteraal

Zwak opioid (wordt niet geedviseerd, maar voor de volledigheid vermeld)
Codeihe oraal
0,1
600 mq
Tiamadol oraal
o,2
300 ms
Pcthidine oarenteraal
0,1 tor 0,2
300 tot 600 mg
Buprcnor6ne
60
1*g

4 uur
5 uur
2 uur

7 uur

sublinquaal
* Het betrcft hier zial de toedicningwormen
met vertra€de afgifre,
Tab 3. Onrebtizg

rabel

tot

opìoiden (8)

Doseriag tarìabel
Anders dan bij bijvoorbeeld paracetamol of NSAID's
kent de benodigde dosering van een opioid bij pariènten met pijn een enorme vr.iatie. Zo kan de ene
patiènt met een fentanylpleister van 25 of50 pgluur al
voldoende pijnstil.ling ervaren, terwijl een ander het
tienvoudige nodig heeft. Deze variatie is gelukkig in
vergelijkbare mate aanwezig voor her optreden van

bijwerkingen. Dit betckent dat de veelgehoorde
opvafting det ecn 'hoge' dosering opiolden bezwaarlijk
is wegens de daarbij te verwachten bijwerkingen, niet
op feiten gebaseerd is. Verschillen tussen patiénten
betreffen niet alleen de gevoeligheid voor opioiden,
dat mogelijk deels generisch bepaald is, maar ook de
tolerantie voor het opioid. Dit hoeft op zich geen problemen te geven, maar het betckent wel dat hiermec
rekening moct worden gehoudcn. Om onnodige
onrust bij de patiènt te voorkomen is juiste uideg over
de reden van het ophogen van de opioidendoscring
van groot belang.

B

íj werAi ngen ztan

op

ialde n

Naast de weerstand tegen het gebruik van opioiden
wegens angst voor verslaving en dergelijke is er ook
angst voor het opteden van ernstige bijwerkingen.
Hierbij denkt de patiènt vooral aan het mogelijk suf
worden -'a-ls ik maar geen zombie word'- tcrwijl onder
hulpverleners nog steeds de onnodige huiver voor riskant geachte adcmdepressie bestaat. De belangrijkste
(bij)werkingen worden vermeld in tabel 4.

Minder vaak voorkomend maar veel moeilijker te
behandelen zijn de bijwerkingen die wel geschaard
worden onder het begrip 'neurotoxicity induced bv
opioids'. Hieronder verstaan \À/e de volgende symptomen: ernstige cognitieve veranderingcn, hallucinatics,

verwardhcid, onrust en delier, exrreme slaperigheid,
myoclonicén, paradoxale pijn. Het zijn vooral deze bijwerkingen die een ernstig obstakel kunncn vormen
voor het continueren van het gekozen opioid.

Effectieve analgetica
Opioi..rJen

vormen een belangrijk hulpmiddel bij de
bij kanker Reeds honderd jaar

SlìAprobken

behandeling van pijn

Voor cen patiènt die niet (meer) kan sJiRen, zijn alternatieve toedieningswegen bcschikbaar: rectaal, transdermaal en parenteraal. Het is dan wel zaak om dat tijdig te plannen en om een goede omrekcningstabel te
gebnriken wanneer men omschakelt van het enc naar
het andere opioid (zie tabel 3).

geleden noemde de invloedri,jke arts Sir William Osler

(7849-7979) morfine'God's own medicine'. Het zijn
effectieve analgetica als ze tijdig worden ingezer en als er

Qeuaar is mínder bedreígend, als het
bespr eekbaar wordt gemaakt
l7
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Etrett c.q. bijwrrùiog
vrn dit cftct
Piinstillng

Frcquentic vrn voo'rtomcn

Thenpcuticch gc$ruit
vrn dit cficcr

Zect vaak

Sedatie

Aanankeliik sterlq latcr minder

Obstipatie

Z.eer wazk

Piin
Onrust (geen ccrste kcus)
Diarrcc

Remming n ademccntrum

Vaalc maar zwak effect

Konademisheid

Remminq van ho€smflo(
Misseliikheid- braken

Vaak maar zwak cffcct
Aanvaakeliik sterk later mindcr

Hocst

Urherctentic

Soms
Soms zrer heftig
Soms

Transpireren
Jeuk
Droqe mond
Vcrlaging bloeddruk
Tabel

a E[è.t r

Vaak
Soms, met name bij ondervulling

..q. bU@ùkìngca oaz opiordea

veroorzaran opioiden.

aandacht is voor alle factoren die pijn kunnen

ken en voor de mogelijke bijwerkingen
Het is dan ook te bereuren dat het voo$chrijven erv"an
raak meer bepaald wordt door de prognose ran de

ker Nede ands Tidt.hrìft ooor Pa ìatime Zor&,4 \septcmber)
2003 (acceptcd for publìcation).

(6) Allen RR. Ncuropathic pain: m€chanisms and dinical

asses

smenr ln: Payre R, Patt RB, Stranon Hill C, editors.,4seszrzr
and tî.atnent oÍeai.cr pa,z. IASP Press, 1998: r59 173.

patiènt dan door de therapeutische noodzaak. Toch blii
ven er pijnproblemen waarbij de toedieningvan opioiden (z) Samwel J, van Mccr T, Crul BJP Dr Prychohag als
Pijnòebandelaat Couúnho,2o02
niet tot de gewenste pijnverlichting leidt. Inzicht in de
(8)
is,
is
bij
het
Enring,R.H ; Vrn der Rijr,C.C D;Wilms,E.B ; Lievcrse'PJ;
behulpzaam
situaties waar dat te verwachten
Dc
Wit,R ; SiÌlevs Smia,PA E : Behandcling ran ptjn brj
tijdig aanpassen van het behandelplan.
kanker met slstemisch toegediende opioiden Nede an'ls
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