
zoals bij yoga en tai chi en gewoon-
weg wandelen.” 

“Daarnaast moet de patiënt – als
hij daar nood aan heeft – ook op de
nodige psychosociale steun kunnen
rekenen”, vervolgt Morlion. “Ten
slotte is ook pijneducatie en cogni-
tieve gedragstherapie aangewezen.
Goed geïnformeerd over wat chroni-
sche pijn met je doet, sta je sterker
om er in je dagelijkse leven beter
mee te kunnen omgaan. En uiteinde-
lijk hopen we dan, door op al deze
pijlers in te zetten, dat we de medica-
tie en eventuele andere medische
interventies na verloop van tijd
kunnen afbouwen.”

Drug holiday
Veel patiënten die langdurig een

opioïd gebruiken, ondervinden na
verloop van tijd minder pijnstilling
van de dosis die aanvankelijk opti-
maal was. “Zij hebben dan tolerantie
voor het middel opgebouwd”, legt
Morlion uit. “Om het pijnstillende
effect weer op peil te brengen,
kunnen we de dosis eenvoudig
verhogen, zolang de baten-risico-
balans maar niet uit evenwicht raakt.
Het alternatief is dat we overstappen
op een ander opioïd. En er is nog een
derde optie, die bestaat uit een
ziekenhuisopname, waarbij het
opioïd abrupt wordt stopgezet en de
onaangename dervings- of ontwen-
ningsverschijnselen met medicatie
worden opgevangen.” Met als resul-
taat? “Dat je na afloop van deze drug
holiday weer voldoende pijnstilling
ondervindt van een erg lage dosis.
Of dat de pijn spontaan is afgenomen
door wat de ontwenning allemaal in
je hersenen heeft teweeggebracht. Of
dat andere soorten pijnstillers die
voorheen geen verschil uitmaakten
ineens wel verlichting brengen.”

Die fenomenen van tolerantie en gewenning wijzen overigens louter op
een lichamelijke afhankelijkheid van het opioïd, wil Morlion nog benadruk-
ken. “Iedereen die een opioïd langdurig gebruikt – ongeacht de context –
krijgt er dus mee te maken. Van een verslaving spreken we pas als iemand
geestelijk van het opioïd afhankelijk is en het dwangmatig gebruikt van-
wege het euforiserende gevoel dat het hem oplevert.”

(1) Bodytalk nr. 94, p. 14-15.
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A
ls een arts de termen ‘morfine’ of ‘morfineachtige pijnstiller’
laat vallen, denken nog veel mensen het ergste. “Dat ze
kanker hebben bijvoorbeeld”, verduidelijkt professor
Bart Morlion, anesthesioloog en coördinator van het 
Leuvens Algologisch Centrum (UZ Leuven). “Toch wor-
den morfine en morfineachtige pijnstillers in meer dan

90% van de gevallen ingezet voor niet-kankerpijn. En dan vooral voor
ernstige musculoskeletale pijnen, ter hoogte van de rug of de grote
 gewrichten bijvoorbeeld. Op zuivere spierpijnen hebben deze zoge-
naamde opioïden dan weer weinig effect. En bij veralgemeende spierpij-
nen, zoals bij fibromyalgie, zijn ze zelfs tegenaangewezen. Verder pro-
beren we opioïden ook weleens uit bij zenuwpijn – ‘neuropathische
pijn’ in vakjargon. We doen dat met name als de zogenaamde atypische
pijnstillers, die als eerste keus worden ingezet, weinig verschil
 uitmaken (1).”

Verslavingsrisico
Nog zo’n hardnekkig misverstand: dat opioïden vanwege hun versla-

vend karakter alleen in de laatste levensfase kunnen worden gebruikt.
“Terwijl we dit soort pijnstillers in alle levensfasen aanwenden, zonder
blind te zijn voor het eventuele verslavingsrisico”, zegt Morlion. “Lang
werd aangenomen dat het risico om verslaafd te raken aan een opioïd bij
een correct medisch gebruik gemiddeld minder dan 1% bedroeg. Van-
daag schatten we dat risico op gemiddeld 10 tot 20%. Vooral mensen die
vanwege genetische en om-
gevingsfactoren een versla-
vingsgevoelige persoonlijkheid
hebben, en bijvoorbeeld al
rook-, alcohol- of gokverslaafd
zijn, lopen een verhoogd risico.
We maken dan ook voor iedere
individuele patiënt de baten-
risicobalans nauwgezet op
alvorens we met een opioïd
starten. En we blijven die
balans ook tijdens de behande-
ling bewaken via regelmatige
herevaluaties.”

Die nauwgezette opvolging van
de patiënt is ook om een andere
reden van belang. “Als we met een
opioïd starten, dan is dat steevast
met een heel lage dosis”, legt
 Morlion uit. “Want het effect kan,
zowel op het vlak van pijnstilling als
van bijwerkingen, sterk verschillen
van persoon tot persoon. Afhanke-
lijk van wat de patiënt ervaart,
bouwen we de dosis geleidelijk op –
in vakjargon spreken we van het
‘titreren’ van de dosis.” 

De meeste patiënten kampen in
de eerste dagen van de behandeling
met misselijkheid en in de eerste
weken met een slaperig, suf, duize-
lig gevoel. Een andere veel voorko-
mende bijwerking, die echter níét
verdwijnt, is constipatie. Voedings-
en bewegingstips en eenvoudige
laxeermiddelen kunnen dan verlich-
ting brengen. Andere mogelijke
bijwerkingen van opioïden zijn
onder meer een droge mond, ver-
wardheid, concentratieproblemen en
jeuk. “Het is dus altijd zoeken naar
de optimale dosis, die de pijn bedui-
dend vermindert en tegelijk geen
onaanvaardbare bijwerkingen
veroorzaakt”, zegt Morlion.

IJdele hoop
Als een opioïd goed aanslaat,

verwachten mensen er vaak alle heil
van: dat hun pil of (transdermale)
pleister ál hun pijn zal wegnemen.
“Maar dat is zelden het geval”, zegt
Morlion. “Toch maakt zelfs een
pijnvermindering van minimaal 30
tot 40% voor de meeste patiënten al
een wezenlijk verschil uit. Belang-
rijk is dat ze zo de moed vinden om
zich ook op de andere pijlers van de
pijnbehandeling te focussen. We
geven namelijk nooit opioïden
alleen, dus zonder een behandeling
op andere vlakken.” 

Zo is voldoende bewegen cruciaal
in de aanpak van chronische pijn,
meent Morlion. “En dan denk ik niet
alleen aan specifieke bewegingsoefe-
ningen, afhankelijk van waar de pijn
zich situeert, maar zeker ook aan
meer algemene lichaamsbewegingen,
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Gezondheid

Morfine en andere opioïden worden bejubeld om hun pijnstillend effect maar
verguisd om hun bijwerkingen en verslavingsrisico. Van dit zwart-witprofiel
moeten we af, want de reële baten en risico’s liggen toch wat
genuanceerder. — Door An Swerts

Morfine bij pijn:
fabels & feiten

Gist maakt pijnstiller
Bij een snede in de onrijpe vruchten van
de bolpapaver of slaapbol (Papaverum
somniferum) vloeit er een wit sap naar
buiten, dat opdroogt tot een bruine
substantie: opium. Al in de oudheid
kende men het pijnstillende en
euforiserende effect ervan. Het
hoofdbestanddeel kon in 1804 voor het
eerst worden geïsoleerd en kreeg de
naam morfine, naar de Griekse god van
de dromen, Morpheus. 

Met de opmars van de farma-industrie
in de 20e eeuw kwamen heel wat half-
en volsynthetische afgeleiden op de
markt, én stoffen met een heel andere
chemische structuur maar ook een
morfineachtige werking. Morfine zelf
bleek niet eenvoudig te synthetiseren,
al zeker niet op grote schaal. En
daarom wordt het nog altijd uit de
slaapbol gewonnen. “Maar er is
verrassend nieuws”, merkt professor
Jan Tytgat, toxicoloog aan de KU
Leuven, op. “Wetenschappers zijn erin
geslaagd om een gist genetisch te
modificeren, waardoor het vanuit suiker
morfine en andere krachtige pijnstillers
kan aanmaken. Momenteel kunnen op
die manier nog maar minieme
hoeveelheden worden ‘geoogst’. Maar
als een opschaling mogelijk is, dan
opent dit nieuwe perspectieven voor
geneesmiddelenontwikkelaars én
helaas ook voor malafide
drugsproducenten, want de stap van
morfine naar heroïne is miniem.
Hopelijk speelt de wetgever hier tijdig
op in.”

Meer info: Science, 14 aug. 2015, vol. 349, nr. 6249,
p. 677.

“Opioïden hebben maar
zin als ze deel uitmaken

van een multimodale
behandeling.”
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