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Disclosure 



Opioïdengebruik in Nederland en 

wereldwijd 



Vraag aan deelnemers 

In Nederland hebben we een opioïdenprobleem 

 

• Eens  

• Oneens 



Situatie in de VS: gebruik 

Bron: Centers for Disease Control and Prevention 



VS: daling aantal voorschriften 
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Bron: Centers for Disease Control and Prevention 



Situatie in de VS 

Bron: Centers for Disease Control and Prevention 



Internationaal 

Bron: OECD. Health at a glance 2019 



Internationaal 

België:   1 op 10 mensen gebruikt een opioïd    

Verenigd Koninkrijk: 1 op 8 mensen gebruikt een opioïd (niet voor kanker) 

Canada:  1 op 8 mensen gebruikt een opioïd 

Ontwikkelingslanden: geen toegang tot opioïden 

Nederland:   1 op 17 mensen gebruikt een opioïd 



Situatie in Nederland 
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Tramadol Oxycodon Sterkwerkende opioïden

Bron: GIP-databank 
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Tramadol Oxycodon Sterkwerkende opioïden



Nederland 

1 miljoen gebruikers in 2018 
 
 

120 ziekenhuisopnames in 
2017 

95 behandelingen voor 
verslaving in 2015 



Vraag aan deelnemers 

Welke artsen initiëren het vaakst opioïden? 

• Medisch specialisten 

• Huisartsen 



Medisch specialisten initiëren vaker  

sterkwerkende opioïden  

• 1e voorschriften van sterkwerkende 

opioïden bij nieuwe gebruikers 

(SFK) 

 

• NB: ca. 82% van de 

voorgeschreven DDD’s werd in 2017 

door de huisarts voorgeschreven 

Huisartsen 

42% 

Medisch 

specialisten 
47% 

Overig 

11% 

1e voorschriften 



Waar komt die toename in gebruik vandaan? 

• Vergrijzing  meer ouderdomsziekten, meer pijn 

• Meer aandacht voor pijn 

• Kortere ligduur in ziekenhuizen 

• Bijwerkingen NSAID’s 



Voor- en nadelen van opioïden 



Plaats van opioïden in richtlijnen 

• NHG-Standaard Pijn (2018) 

Overweeg alleen een sterk werkend opioïd als er sprake is van ernstige pijn met 

dusdanig veel invloed op het dagelijks functioneren dat deze situatie moet 

worden doorbroken en de pijn met de overige behandelingen en optimaal 

ingestelde medicatie uit de vorige stappen onvoldoende vermindert.  

 

• Multidisciplinaire richtlijn pijn bij kwetsbare ouderen (Verenso 2011/2016) 

Bij alle patiënten met matige tot ernstige pijn, functionele beperkingen of 

verminderde kwaliteit van leven door de pijn dient pijnstilling met opioïden te 

worden overwogen indien pijnstilling met niet-opioïden onvoldoende werkzaam 

is gebleken. 



Plaats van opioïden in richtlijnen 

• Richtlijn Pijn bij patiënten met kanker (2019) 

Hanteer een stapsgewijze benadering, waarbij er bij onvoldoende effect bij 

optimale dosering wordt overgegaan naar de volgende stap. Hanteer bij 

nociceptieve pijn het volgende schema: 

• stap 1: Paracetamol +/- NSAID 

• stap 2 (afwijkend van de WHO-ladder!): sterkwerkend opioïd +/- NSAID 

+/- paracetamol. 

 

• Richtlijn Postoperatieve pijn (2013) 

Opioïden dienen een vast onderdeel te zijn van de farmacologische 

pijnbehandelingsmogelijkheden voor postoperatieve pijn.  



Plaats van opioïden in richtlijnen 

• Richtlijn Conservatieve behandeling van artrose in heup of knie (2018) 

 

Vanwege bijwerkingen, de geringe effecten en het risico op verslaving is er 

vrijwel geen plaats voor sterkwerkende opiaten bij de behandeling van 

patiënten met knie- of heupartrose.  



Risico’s van (langdurig) gebruik 

• Bijwerkingen als obstipatie, sufheid, misselijkheid 

• Tolerantie 

 

• Lichamelijke afhankelijkheid 

• Geestelijke afhankelijkheid 

• Hyperalgesie 

 



Tolerantie of hyperalgesie 

Beiden: toename van pijn 

 

Tolerantie: 

Verhogen van dosering opioïd kan weer leiden tot adequate pijnstilling 

 

Hyperalgesie: 

Verhogen van dosering leidt juist tot toename van pijn, daarnaast hyperalgesie, 

allodynie en uitbreiding van het pijngebied 

Beleid: verlagen dosering en/of rotatie 



Lichamelijke afhankelijkheid 

• Minderen of stoppen gaat gepaard met (ernstige) onttrekkingsverschijnselen, 

zoals: 

• Craving 

• Angst 

• Slapeloosheid 

• Buikpijn 

• Braken 

• Diarree 

• Zweten 

• Tremor 

 

Inmiddels gebruik ik dagelijks 2 
x 30 mg retard en 1 x 20 mg 
retard Oxycodon. Bij slechts 1 x 
vergeten of te laat innemen 
word ik werkelijk doodziek. 



Geestelijke afhankelijkheid 

• Vaker en in grotere hoeveelheden gebruiken dan het plan was. 

• Mislukte pogingen om te minderen of te stoppen. 

• Sterk verlangen om te gebruiken. 

• Doorgebruik ondanks (kennis van) risico’s en nadelige gevolgen. 

• Opgeven van werk, hobby’s of problemen op werk, relatieproblemen door 

gebruik. 

 

• Grotere hoeveelheden nodig hebben om het effect nog te voelen oftewel 

tolerantie. 

• Het optreden van onthoudingsverschijnselen, die minder hevig worden door 

meer van de stof te gebruiken.  



Je ziet niet alles en iedereen 



Conclusie 

• Opioïden zijn effectieve en essentiële pijnstillers… 

 

• Bij nociceptieve pijn en dan met name in de acute fase. 

• Bij neuropathische pijn is het effect van opioïden vaak beperkt. 

 

• Houd rekening met bijwerkingen op korte en lange termijn 



Zorg voor gebruikers van opioïden 

De starter 



Merendeel van de gebruikers haalt één recept 

Eenmalig 

57% 

Meermaals 

binnen 2 
weken 
33% 

Meermaals, 

meer dan 2 
weken 
10% 

Aantal recepten en tijd ertussen % nieuwe gebruikers met eenmalige 
verstrekking 



Casus meneer B 

• 40 jaar 

• 10 jaar geleden vrijwillig afgekickt van alcohol 

• Komt nu met hevige lage rugpijn bij huisarts 

• NSAID en paracetamol helpen onvoldoende 



Vraag aan deelnemers 

Wat nu? Zijn opioïden geschikt voor deze meneer? 

• Ja 

• Ja, onder voorwaarden 

• Nee 

• Weet niet 



Risicofactoren voor problematisch gebruik 

• Misbruik van middelen, zoals drugs, geneesmiddelen, alcohol 

• Psychische aandoeningen 

 

• Roken 

• Jongeren 

• Familiegeschiedenis  

• Onduidelijke etiologie van pijn 

• Sociaal-economische status 

• Omgeving 

 



Rol van apotheek: Voorlichting 

• Middelen voor kortdurend gebruik –  

• Heeft de arts u verteld hoe lang u moet gaan gebruiken? 

• Afspraken over herhaalmedicatie 

• Combineren met andere pijnstillers 

• Onderscheid lang- en kortwerkend 

• Bijwerkingen op korte termijn, laxansgebruik 

• Rijvaardigheid 



Zorg voor gebruikers van opioïden 

De chronische gebruiker 



Vraag aan deelnemers 

Sterkwerkende opioïden horen niet in de herhaalservice of baxter. 

 

Eens  

Oneens 

 



Aanbevelingen NHG 

• Gebruik opioïden zo kort mogelijk. 

• Stem de gebruikstermijn met de patiënt af. 

• Herhaal opioïden alleen na een consult. 

• Automatisch herhalen alleen als onderdeel van behandelplan. 

 



Afbouwen: bij wie? 

• Als de patiënt er om vraagt 

• Als de (oorzaak van de) pijn weg is 

• Geen of klein positief effect op pijn of functioneren 

• >= 50 morfine-equivalenten of combinatie met benzodiazepines 

• Tekenen van problematisch gebruik 

• Overdosering, of vroege tekenen hiervan 

 

 

Bron: CDC Pocket guide: tapering opioids for chronic pain  



Begeleiding bij afbouwen 

1. Uitleg: waarom is afbouwen belangrijk 

2. Betrekken patiënt: geef de patiënt de keuze over het afbouwschema 

3. Afbouwplan opstellen 

4. Emotionele impact inschatten 

5. Uitleg: afbouwen is een moeilijk traject, maar wel de moeite waard  

Bron: OPMC Guidance for opioid reduction in primary care  



Afbouwadvies 

Advies bij kortdurend gebruik 

• Gebruik dagen - weken: om de dag 50% verlagen 

 

Amerikaans protocol 

• Gebruik maanden: om de week 5 - 20% verlagen 

• Gebruik jaren: om de maand 5 - 20% verlagen 

 

 

 



Afbouwen is maatwerk 

• Eventueel omzetten naar ander, langwerkend middel. 

• Snelheid van afbouwen hangt af van gebruiksduur, maar ook van motivatie 

en ervaringen van patiënt. 

• Begeleid de patiënt intensief. 

• Verhoog de dosering niet, maar kies voor een tragere afbouw. 

 



Zorg voor gebruikers van opioïden 

De problematische gebruiker 



Signalen voor problematisch gebruik 

• Verzoek om hogere doseringen vanwege meer pijn 

• Psychologische problemen 

• Patiënt staat niet open voor andere behandelmethoden 

• Regelmatige vraag om extra voorraad 

• Doorgaan met gebruik ondanks bijwerkingen 

Bron: OPMC Guidance for opioid reduction in primary care  



Hulpmiddelen voor herkennen risico’s 

Voor start van een opioïd 

• Opioid risk tool 

• SOAPP-R 

• Diagnosis, Intractability, Risk, and Efficacy Score 

 

Tijdens het gebruik 

• COMM: Current Opioid Misuse Measure 

 



Opioid risk tool 

<4:  laag risico 

4-7: matig risico 

>8: hoog risico 

 



Behandeling van problematisch gebruik 

Stap 1: (h) erkennen van probleem 

Stap 2: afbouwen van opioïd, evt. na omzetten  

Stap 3: terugvalpreventie 

 

Let op: adequate pijnbehandeling met andere methoden 



Begeleiding in de apotheek 

• Maak goede afspraken met collega-apotheken en huisartsen 

• Leg afspraken en incidenten vast in het AIS 

• Werk binnen het team met vaste aanspreekpunten voor de patiënt 



Afsluitend 



Vraag aan deelnemers 

Hoe ga jij morgen de zorg aan opioïdgebruikers verbeteren? 

• Begeleiding van starters 

• Controle op herhaalrecepten 

• Evalueren chronisch gebruikers met de huisarts 

• We doen alles al 

• Weet nog niet 

 



Take home message 

• Opioïden zijn effectieve pijnstillers, maar kennen risico’s. 

• Wees extra voorzichtig bij verslavingsgevoeligheid. 

• Beperk de gebruiksduur en let op herhaalrecepten. 

• Evalueer het gebruik regelmatig en bespreek afbouwen. 

 

Meer weten of materialen vinden? Kijk op www.opiaten.nl. 

 


