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Pijn en palliatieve zorg
“Pain is an unpleasant and emotional
experience associated with tissue damage or
described in terms of such damage”
Palliative care is an approach to care which
improves quality of life of patients and their
families facing life threatening illness, through
the prevention and relief of suffering by means
of identification and impeccable assessment and
treatment of pain and other problems, physical,
psychosocial and spiritual (who, 2002)

Verschillende soorten pijn?
Nociceptieve pijn : Pijn doorgegeven
door intacte primaire afferente zenuwen
als reactie op weefselschade of dreigende
weefselschade (prostaglandines, bradykinine, serotonine, adenosine,
cytokines,…)

Neuropathische pijn : Pijn veroorzaakt
door pathogene processen in het perifere
of centrale zenuwstelsel. (aanhoudende brandende
dysesthetische pijn met krampachtige pijn in de diepe weefsels, spanning en
drukgevoel, paroxysmale pijn : plotse schokkende snijdende pijn oiv beweging of
aanraking, allodynie : afwijkende pijnsensatie op een ongevaarlijke prikkel)
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Enkele basisprincipes
Behandel het pijntype



Zoek specifieke oorzaken vb retentie,…
Eventueel associatie van adjuvante therapie

Voorkom de pijn


Toediening op vaste tijdstippen, de klok rond

Individueel aangepast aan de patiënt




Zelfredzaamheid
Ongewenste effecten
Weerstanden vb angst voor verslaving,…

Enkele basisprincipes
Realistische streefdoelen


verwachtingen van de patiënt

Evaluatie


Herevaluatie meermaals per dag / observatie

Empathie en begrip


psychosociale en spirituele achtergronden
van de patiënt

Continuïteit van zorg


Rapportage in het dossier

Factoren die de tolerantie voor pijn
beïnvloeden
Tolerantie verlagend
Fysieke ongemakken
Slapeloosheid
Uitputting
Angst
Woede
Verveling
Verdriet
Depressie
In zichzelf gekeerd zijn
Sociaal isolement
Mentaal isolement

Tolerantie verhogend
Bestrijden van ongemakken
Goede slaap
Rust (soms oefeningen)
Relaxatie
Uitleg over de aandoening,
mentale steun
Begrip en empathie
Verstrooiing
Stemmingsverbetering
Begrip over pijn (oorsprong,
betekenis)
Doorbreken isolement
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Pijnevaluatie
Vraagstelling




Pijnschalen – VAS, evaluatieschalen
Vragen naar de aard van de pijn
Locatie, uitstraling

Observatie
Cognitieve stoornissen



PACSLAC
Doloplus-2

Pijnschalen

analgetica
Basis in de behandeling van nociceptieve
pijn, minder doeltreffend bij
neuropathische pijn
Men onderscheidt :




Niet opioïde analgetica
Opioïde of narcotische analgetica
Co-analgetica
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De pijnladder van de W.H.O.

pijnladder
Drie trappen, indien zinvol samen met co-analgetica

Stap 3
Sterk opioid
Stap 2
Zwak opioid
Stap 1
Niet-opioid

KISS
(keep it small and simple)
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Niet-opioïden
Paracetamol : basisbehandeling




Pas op voor lever- of nierfunctie,
deshydratatie en chronische malnutritie
Maximum : 4 maal 1gr per dag

N.S.A.I.D’s



Cave ongewenste gastro-intestinale effecten
Ibuprofen (max. 2400mg/dag), diclofenac
(max. 150mg/dag), naproxen (max.
1000mg/dag)
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Opioïden

Gouden standaard
De gouden standaard voor de behandeling
van matige tot ernstige kankerpijn blijft

Morfine per os

Narcotische analgetica op de
Belgische markt
Morfine per os, snelwerkend : ms direct,
oramorph, bereide siroop

Morfine per os, vertraagde vrijstelling :
kapanol, morphine teva, ms contin

Morfine parenteraal : ampoules 10-20-30 mg/ml
Fentanyl : durogesic 12,5µg/u, 25, 50, 75, 100,
fentanyl sandoz, matrifen
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Narcotische analgetica op de
Belgische markt (2)
Tramadol : contramal, doctramadol, doctramado,
dolzam, tradonal, tramadol eg, tramadol sandoz,
tramadol teva, tramium

Dihydrocodeïne : codicontin
Dextropropoxyfeen : depronal*
Piritramide : dipidolor*
Pethidine : dolantine*

Narcotische analgetica op de
Belgische markt (3)
Pentazocine : fortal*(agonist/antagonist)
Methadon : mephenon
Oxycodon : oxycontin 5,10,20,40,80 mg
Hydromorfon : palladone IR : 1,3 en 2,6mg en
palladone SR : 4,8,16,24mg

Buprenorfine : subutex*, temgesic*, transtec
* = niet aangewezen voor palliatieve zorg

Narcotische analgetica
Zwakke analgetica


Codeïne



Buprenorfine



Tramadol

Eigenschappen
(equivalentie)
 Agonist (deel door 10)




Partieel agonist (maal
30 voor sl toediening)
Agonist (ook andere
types van receptoren –
deel door 5)
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Transtec (buprenorfine)
Stap 2 of 3 ?
Transdermaal systeem
35µg/u
= 30-60 mg M+ po
= 25µg/u durogesic (?)
Maximale dosering van 2 maal 70µg/u
Partiële opioïdreceptor-agonist dus niet in
combinatie met sterke agonisten

Narcotische analgetica
Sterke analgetica

Equi-analgetisch



Morfine



1/1 (morfine/morfine)



hydromorfone



7,5/1 (morfine/palladone)



Oxycodone



2/1 (morfine/oxycontin)



fentanyl



Enkel patch, µg/h,
2,4-3,8/1 (mg morfine per
os tov fentanyl µg/h) x4
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Bijwerkingen van narcotische
analgetica
Obstipatie : geen gewenning !! Gebruik altijd
een laxativum
Sedatie en “respiratoire depressie” (bij
onoordeelkundig gebruik)

Euforie
Nausea en braken
Orthostatische hypotensie
Transpiratie
Pylorusspasme (galwegen)
Tolerantie
Afhankelijkheid/ontwenningverschijnselen

Co-analgetica
Geneesmiddelen waarvan pijnstilling niet
de eerste indicatie is. Toe te voegen aan
echte analgetica
Te gebruiken bij :



Neuropathische pijn
Complexe nociceptieve pijnproblemen
(viscerale pijn, botpijn,…)

Neuropathische pijn
Tricyclische antidepressiva
Los van antidepressief effect : al na enkele
dagen te evalueren
 Amitryptiline : start 25mg ‘s avonds
(wekelijks optitreren tot maximum 75mg po)
 Nortriptyline, ssri’s, venlafaxine,…
 Bewezen effect op post-cva pijnen,
postherpetische pijn, diabetische neuropathie.
Ook voor andere pijntypes ??
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Neuropathische pijn
Anti-epileptica






Carbamazepine : 2 a 3 maal 200mg/dag,
geleidelijk optitreren, cave medicamenteuze
interacties
Gabapentine : zeer traag optitreren (a rato
van 100mg per dag tot pijnstilling)
Lyrica : recente terugbetaling voor de indicatie
neuropathische kankerpijn na voorafgaande
test met amitryptiline (150-600mg/d, 2 à 3
doses)

Neuropathische pijn
Capsaïcine (weinig praktisch)
Lidocaïne pleisters (versatis)
Bij neuropathische pijn door tumorale
compressie en oedeem : corticosteroïden
(bv. Dexamethason 4 tot 8mg/dag)

botpijn
Bifosfonaten : zometa IV
Corticosteroïden of nsaid’s

10

Casus
Man,niertumor met long-, bot-, hersenmeta’s
Huidige behandeling :








Ibuprofen 600mg 2/dag
Dafalgan werd gestopt
Morfine 15mg sc zo nodig
Durogesic 125µg/u
Aacidexam ampoules 2/dag IM
Dormicum 1 ampoule per dag ‘s avonds, inductie
MS direct 30mg bij doorbraakpijn

Casus vraagstelling
Verkrampte pijn
Pijn bij slikken uitgesproken
Verwardheid in toenemende mate mede
veroorzaakt door heel veel bezoek
Welke ingrepen kunnen we doen in de
medicatie ? (met de beperkte info
waarover we beschikken)

Casus advies
Eerst berekenen we de volledige
equianalgetische dosis orale morfine :
Durogesic 125 maal vier : 500 mg Morfine
Doorbraak enkel door vpk ? Driemaal daags
dus : 15mg sc maal drie = 45mg maal twee =
90
m.a.w. dagelijkse dosis orale morfine = 590 mg
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Casus advies
Ibuprofen vervangen door feldene sl (geen
slikbeweging nodig)
Sc spuitdrijver : 1 ampoule haldol en 90
mg morfine (verhoogd maar niet teveel)
Aacidexam in shot : eenmaal per dag
Dormicum vervangen door temesta exp.
Durogesic behouden

Casus advies
Nieuwe equianalgetische dosis morfine
per os :
durogesic 125 maal vier : 500 mg
90 mg in de pomp maal twee : 180 mg
dus 680 mg morfine per os equivalent
Welke doorbraakpijnmedicatie en hoeveel ?

Casus advies
Sc toediening kan alleen door vpk ?
Orale toediening ook mogelijk houden
voor andere mantelzorgers
1/6 tot 1/10 van de dosis :



100 mg morfine in siroopvorm (100mg/10ml)
60 mg morfine SC (twee ampoulen van 30)
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