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OPIAATCRISIS

USA >130 doden per dag 

1/10 van acuut naar chronisch 

25% misbruik bij chronische pijn

10% ontwikkelt verslaving







OPIATEN: TE VAAK EN TE VEEL? 

Frequent voorgeschreven

Frequentie stijgt

Geen consensus

 Wat

 Door wie

Weinig ervaring

Ernstige risico’s

 Overdosering

 Verkeerd gebruik







HISTORISCH GEBRUIK



WHO PIJNLADDER

Richtlijn diagnostiek en behandeling van pijn 
bij patiënten met kanker

Toepasbaar op chronische pijn?



ALTERNATIEVEN VOOR MORFINE

Oxycodone

Hydromorphone

Fentanyl

Tramadol

Buprenorfine

Methadone

Cannabinoïden

Andere: pentazosine, pethidine, tapentadol, piritramide



OXYCODONE (OXYNORM®, OXYCONTIN®)

Betere perorale beschikbaarheid

Geen accumulatie bij nierfalen

Efficiënter bij neuropatische pijn

Minder hallucinaties



HYDROMORPHONE (PALLADONE®)

Weinig eiwitbinding

Geen actieve metabolieten i.t.t. morfine

 Wel neurotoxische metaboliet M3G



BUPRENORFINE (TRANSTEC®, TEMGESIC®)

Zeer krachtige binding met de µ-Receptoren.

Neuropathische pijnsyndromen 

Nierinsufficientie: geen dosisaanpassing nodig



FENTANYL (DUROGESIC®)

Goed bij nierfalen

Sterk opiaat

Transdermaal, nasaal

Cave sociaal misbruik (oraal)



TRAMADOL (TRADONAL®)

Remt de heropname van noradrenaline en serotonine

Neuropatische pijn

Gevaar voor fysische of psychologische afhankelijkheid is gering.



TAPENTADOL (PALEXIA®)

µ-receptor en NOR reuptake inhibitie

Neuropatische pijn

Cave leverinsufficiëntie en ernstige nierinsufficiëntie.

Geen wondermiddel



METHADONE (MEPHENON®)

Geen eerste keus

 Moeilijk titreerbaar

 Goed voor neuropatische pijn

 Effectiever dan Tramadol

Cave cannabis en methadone: T1/2 nog langer



OPIATEN BIJ CHRONISCHE NIET-KANKER PIJN

Opiaten kunnen gestart worden als

 alternatieve lagere-risico-therapieën niet voldoende pijnstilling bieden of gebruikt kunnen worden EN

 de pijn een nadelige invloed heeft op het functioneren en/of de kwaliteit van leven van de patiënt EN

 de potentiële voordelen van opiaattherapie opwegen tegen de potentiële nadelen EN

 alle risico’s, baten en alternatieven met de patiënt besproken werden

Opiaten kunnen alleen gecontinueerd worden wanneer er een duidelijk voordeel van 
de therapie kan gedocumenteerd worden na een korte trial



WAAROM MC GESTART IN OOSTENDE?

Intractable pain (neuropathisch en kanker)

Voorschrijven en leveren: een Belgische situatie

Voor- en nadelen tov. opiaten



CANNABIS

2 indicaties voor pijntherapie

 Spasticiteit en chronische neuropatische pijn

Voordelen bij nausea van chemotherapie

Nevenwerkingen

 Nausea, vertigo, anticholinerg, confusie, hallucinaties

 Psychosen

 Cognitieve functies negatief beïnvloed



MEDISCHE STATISTIEK 

Werkt niet significant beter dan placebo …

 Meerdere studies op diverse pijnen waar een vgl. met placebo bestaat 

met Cannabis: VAS min 30% in 29% - met placebo 25,9% 

50% in 18,8% - met placebo 14,4%

NNT : 24 for 30% pain relief

NNH : 6

Niet gestandaardiseerd – heterogene groep

Ervaring met de producten is noodzakelijk 



SATIVEX®

Indicatie: spasmen bij MS 

Niet eerste keus (eerst Baclofen)

THC 2,7 % - CBD 2,5%

Bij stoppen ernstige cardiovasculaire nevenwerkingen, 
dervingsverschijnselen …



OPIATEN VS CANNABIS

Opiaten

Endogene opioïde peptides

 endorfines, enkefalines, dynorfines

μ-, κ- en δ-receptoren

 volledige receptoragonisten

 partiële agonist/antagonist

motivatie, emotie, hechting, stress en pijn, 
controle van voedselinname

Cannabinoïden

Humaan endocannabinoid systeem

 anandamide

2 typen cannabinoïd-receptoren

 CB1: centraal (pijn + nausea)

 CB2: perifeer (immuunsysteem)

pijn, emotie, geheugen, vruchtbaarheid, 
hongergevoel



OPIATEN VS CANNABIS

Papaver Papaver Somniferum

Opium

Morfine

Codeïne

Heroïne

Synthetische medicatie

 Dipidolor, Sufentanyl, …

Hennep  Cannabis Sativa L.

THC (delta-9-Tetrahydrocannabinol)

CBD (Cannabidiol)

100tal andere, oa. terpenen

Synthetische medicatie: toekomst?



OPIATEN VS CANNABIS

Papaver Papaver Somniferum Hennep  Cannabis Sativa L.



OPIATEN VS CANNABIS

Opiaten

Obstipatie

Misselijkheid / braken 

Sedatie/duizeligheid

Droge mond

Jeuk

Cannabinoïden

Geen overdosis

Goed verdragen 

Geen gewenning 

Minder krachtig maar specifieker in hun 
werking

Synergistisch effect (cave!) 



OPIATEN VS CANNABIS

Opiaatverslaving

Meer opiaten nodig perioperatief

Cannabisverslaving

Propofol: +100%

Midazolam: +20%

Fentanyl: +14%



MEDICINALE CANNABIS

Gedroogde bloemtoppen van de vrouwelijke plant van Cannabis sativa L.

 ssp. sativa (mentaal stimulerend en energiek)

 ssp. indica (ontspannend en rustgevend)

Gestandaardiseerd product

Als gangbare behandelingen en geregistreerde geneesmiddelen 
niet voldoende helpen of te veel bijwerkingen geven. 

Toepassing: 

 oraal (thee)

 inhalatie (verdamping)

 sublinguaal (olie)



MEDICINALE CANNABIS

THC

 Analgetisch

 Psychotropicum

 Ook werking via storing korte termijn pijn geheugen en euforisatie  stressrespons zakt 

 Synergie met opiaten via werking op κ-receptoren 

CBD

 Anti-inflammatoir (50 maal krachtiger dan corticoïden)

 Analgetisch



BUREAU VOOR MEDICINALE CANNABIS 
NEDERLAND

Sinds september 2003 op medisch voorschrift (arts - apotheker)

BMC verantwoordelijk voor levering en productie van de medicinale cannabis

Attestering en indicatiestelling belangrijk 



INDICATIES

Aandoeningen met spasticiteit in combinatie met pijn (multiple sclerose (MS), ruggenmergschade)

Chronische pijn (neuropatisch)

Misselijkheid en braken (chemo- of radiotherapie, HIV-combinatietherapie)

Palliatieve behandeling van kanker en aids (opwekken eetlust en verminderen van pijn, 
misselijkheid en gewichtsverlies)

Syndroom van Gilles de la Tourette

Therapieresistent glaucoom

Epilepsie of epilepsiesyndromen (ook bij kinderen)

Fibromyalgie ?



GESTANDAARDISEERD PRODUCT

Product Tetrahydrocannabinol / THC Cannabidiol / CBD

Bedrocan® ca. 22% < 1%

Bedrobinol® ca. 13.5% < 1%

Bediol® (granulaat) ca. 6.3% ca. 8%

Bedica® (granulaat) ca. 14% < 1%

Bedrolite® (granulaat) < 1% ca. 9%



CANNABISOLIE

CBD 10%

CBD 2% | THC 1,3% SATIVA (Bedrocan)

THC 2% INDICA (Bedica) of SATIVA (Bedrocan)

CBD 5% | THC 5% INDICA (Bedica)

CBD 5% | THC 10% SATIVA (Bedrocan)

Opbouw volgens schema







BIJWERKINGEN

Lage dosering: normaal geen bijwerkingen

Zeldzaam: 

 tachycardie

 orthostatische hypotensie

 hoofdpijn

 duizeligheid

 gevoelens van warmte of koude in handen en voeten

 rode branderige ogen

 spierverslapping

 droge mond

Geen afhankelijkheid bij therapeutische dosering



BIJWERKINGEN

Door THC langdurig en hoog-geconcentreerd (>15%)

 Permanent: Psychosen, schizofrenie, manie 

 Tijdelijk: Geheugenverlies en leercapaciteitsdaling



CONTRA-INDICATIES

Afgeraden bij patiënten met aanleg voor psychotische stoornissen

Terughoudendheid bij patiënten met onderliggende psychische problematiek

Risico groter bij adolescenten

Cardiovasculaire aandoeningen 

Allergieën 

Lever en nierpathologie 

Minderjarigen 

Zwangerschap 



BELGISCHE SITUATIE

CBD-winkels: niet bestemd voor menselijke consumptie (wettelijk verboden)

Probleem van zuiverheid en productieproces, sterkte, prijs

Augustus 2019: magistrale bereiding met CBD mag verkocht worden door Belgische 
apotheek

 10 euro per mg 

 Indicatie? 



CANNABIS CONTROVERSEN

Recreatief gebruik 

Therapeutisch gebruik 

 Enkel bij MS geïndiceerd: Sativex

Anekdotische effecten bij chronische pijn 

Beter dan opiaten? 



CONCLUSIE

Valabel (beter?) alternatief bij intractable pain

 Belang van multidisciplinaire benadering!

 MPC, interventioneel, TENS, medicatie, …

Geen ‘One Fits All’-oplossing

Goede opvolging noodzakelijk

Moeilijke juridische situatie in België

Aanvullend onderzoek noodzakelijk – controversiële situatie




