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Oorzaken en karakteristieken van kanker pijn

• Somatische ( nociceptieve ) pijn
Opioiden, NSAID, blokkades

• Viscerale pijn
Sympathicus blokkades

• Neuropathische pijn
TCA, anti- depressiva, opioiden



Multi modale aanpak

• Chemo-en hormonale therapie

• Radiotherapie

• Chirurgie

• Bifosfonaten

• Niet-opioïden/opioïden

• Adjuvante analgetica

• Epidurale/intrathecale technieken

• Niet-farmacologische/neuroablatieve/neurodestructieve behandeling



Chemo-en hormonale therapie

• Bij potentieel gevoelige tumoren:

1. hormonaal: prostaat ca, mamma ca

2. chemo: long ca, pancreas ca, colorectaal ca,

oesofagus-maagca, mamma ca, prostaat ca

Pijn



Radio therapie

• Zowel pijn bij primaire tumor als meta’s

• In combinatie met andere behandelingsmodaliteiten

• Pijnreductie bij met name bot meta’s maar ook hersenmeta’s

• Bij herval kan een evt. tweede behandeling met radiotherapie



Bifosfonaten (pamidroninezuur, clodroninezuur, …)

• Remming activiteit osteoclasten

• Verminderde botafbraak

• Preventief: uitstellen morbiditeit

• Multipel myeloom (Kahler), mamma ca



Opioïden/Niet-opioïden

• WHO-ladder



Opioïden

• Zwak werkende opioïden ( codeïne, tramadol,...)

Geen betere pijnstilling bij kanker, niet aanbevolen

m.a.w. stap 2 kan meestal worden verlaten.

• Sterk werkende opioïden (hydromorfon, methadon, fentanyl, 
oxycodon, morfine, buprenorfine, tapentadol,…)



Opiaatreceptoren

• 1. µ receptor                                               
Supra spinale anesthesie

Ademhalingsdepressie

Euforie

Fys. Afhankelijkheid

• 2. К receptor
Spinale analgesie

Miosis

Sedatie

Dysforie

Psychomimetische effecten

• 3. σ receptor
Dysforie

Hallucinaties

mydriasis



Principes voor pijnbestrijding bij kanker

• Oorzaak van de pijn

• Soort pijn

• Lokalisatie van de pijn

• Intensiteit van de pijn

• Behoud van cognitieve functies

• Algemene gezondheidstoestand van de patiënt



Start doseringen

• Morfine SR 2 dd 20 mg (2 dd 10 mg >70j)

• Oxycodon SR 2 dd 10 mg (2 dd 5 mg >70j)

• Hydromorfon SR 2 dd 4 mg

• Fentanyl TTS 12 µg/hr à 3 dagen

• Buprenorfine TTS 5 µg/hr à 7 dagen

Effect na 4-5 keer t 1/2 



Optimale dosering is afhankelijk van optreden bijwerkingen en 
hoeveelheid doorbraakmedicatie

Onvoldoende effect: verhogen dosis ( 25-50% )         niet verkleinen 
interval

Geen bovengrens

Bij aanhoudende bijwerkingen: opioïd rotatie.



Opioïd rotatie

• Indien onacceptabele bijwerkingen en /of onvoldoende pijnstilling

• Bij bijwerkingen 75% van de equi-analgetische dosis

• Bij onvoldoende pijnstilling equi-analgetische dosis

• Tabellen en apps



Neuropathische pijn

• Opioïden

• Tricyclische antidepressiva (amitriptyline)

• Anti –epileptica (pregabaline, gabapentine)

• Capsaïcine crème (Qutenza)

• Lidocaïne-/prilocaïnecrème



Medicatie

• Amitriptyline 10-25 mg A.N. Ophogen tot max 75 mg per 3-7 dagen.

• Pregabaline 2 dd 75 mg. Ophogen à 3 dagen met 150 mg/dag tot max 
2 dd 300 mg

• Gabapentine 100-300 mg/dag. Dagelijks verhogen met 100-300 mg 
tot 3 dd 300 mg. Daarna om de dag verhogen met 300 mg tot effect 
of tot max dosis 1800-3600 mg/dag



Doorbraakpijn

• Verhoging pijn intensiteit bij continue achtergrondpijn

• Plots begin, hoge piekintensiteit  (na 3 min), korte duur (max 30 min)

• Gemiddeld 4/dag

• Aanleiding kan verschillen: beweging, spontaan, end-of-dose (lage 
dosering-te lang interval)



Medicatie bij doorbraakpijn

• Oxycodon IR

• Fentanyl SL of intranasaal

• Kortwerkend morfine

• Hydromorfon IR

Bij onvoldoende effect dosis herhalen. Indien >3 keer per dag nood aan 
doorbraakmedicatie, dosis onderhoudsbehandeling ophogen.



Indeling opiaten

Langwerkend slow release

• Morfine SR

• Oxycodon SR

• Hydromorfon SR

• Fentanyl

• Buprenorfine

• Methadon

Kortwerkend

1. IR
Morfine ir

Oxycodon ir

Hydromorfon ir

2. Rapid onset opiaten
Fentanyl



Invasieve behandelingen

• Plexus coeliacus blokkade ( pancreaskop ca/viscerale pijn bovenbuik)

• Spinale analgetica toediening (intra thecaal)

• RF/PRF perifere zenuwen

• Chordotomie gespecialiseerde centra 

• Lower-end-block                                   

• Plexus hypo- gastricus blokkade



Niet medicamenteus

• TENS

• Fysiotherapie

• Oefentherapie

• Ontspanningsoefeningen

• Afleiding

• Cognitieve gedragstherapie…



Bijwerkingen

• Obstipatie: overweeg fentanyl TTS. Laxativa.

• Misselijkheid/braken:ondansetron,scopolamine,droperidol, 
opioïdrotatie, sc morfine,…

• Sedatie: methylfenidaat, overweeg fentanyl TTS, sc toediening

• Cognitieve veranderingen, delier, hallucinaties: haldol, opioïdrotatie

• Jeuk: naloxon, ondansetron

• Droge mond:symptomatisch (kauwgom, water, …)

• Myoclonieën: benzodiazepine, baclofen, opioïdrotatie



Conclusie

• Behandelen volgens WHO ladder

• Klokvast : langwerkend preparaat in combinatie met snel werkend 
preparaat bij doorbraakpijn

• Bij onvoldoende werking/teveel bijwerkingen: opiatenswitch ( 
tabellen/apps ) 75-100% van de equivalente dosis.

• Aandacht voor het multisciplinaire

• Aandacht voor soort pijn ( neuropathisch, somatisch, visceraal)



Standaardregel blijft:

Pijn naar een acceptabel niveau brengen met aanvaardbare 
bijwerkingen.


