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Chronische pijn

• Wat is Chronische pijn

• Prevalentie

• Medicatie en bijwerkingen

– Nociceptieve pijn

– Neuropathische pijn

• Casussen werk en medicatie

Wat is pijn?



IASP,1979

McGaffery

• Een eenvoudiger definitie van pijn 
is :

“Pijn is wat degene die pijn heeft, zegt 

dat het is. En het bestaat telkens als 

hij zegt dat het bestaat”.



Echter……………….

Werk?!



Soms is het simpel

Soms echter niet



Prevalentie

Breivik; European Journal of Pain 2006

Screening questionnaire
-prevalence of chronic pain
-age and gender
-duration
-frequency duing last week
-intensity during last episode of 
pain
-Location of pain
-cause of pain

Screening questionnaire
-prevalence of chronic pain
-age and gender
-duration
-frequency duing last week
-intensity during last episode of pain
-Location of pain
-cause of pain

Long lasting pain
-> 6 months
-pain in the last month
-≥ 2 times per week
-≥ 5 on a 10 point NRS

N=46394 N=4839



Impact pijn

• 61% heeft 

moeite met 
werken

Invloed op het werk



Welke analgetica

Waarom geen medicatie

Niet meer nodig (64%)

Te veel bijwerkingen



Is medicatie voldoende?

Wat is hun mening over ons?



Medicatie: Nociceptief

• Paracetamol

• NSAID’S en Cox2remmers

• Opiaten

Paracetamol

• Acetanilidederivaat met analgetische en 

antipyretische werking

• Nog steeds onbekend werkingsmechanisme

• Maximale dosis voor volwassenen 4g/dag

• Geen nadelige effecten tijdens zwangerschap

• Bijwerkingen: normale dosis: weinig

• Overdosis: hepatotoxiciteit



Effect paracetamol

single dose of nonopioid analgesic versus placebo in 
providing more than 50% pain relief for moderate to 
severe postoperative pain.

Paracetamol



NSAID’s

• Prostaglandinesythetaseremmer

• Analgetische, antiflogistisch, antipyretisch

• Cyclo-oxygenase remming

Effecten NSAIDS

• NNT lager dan paracetamol (dus effectiever)

• Additieve effecten NSAIDS en paracetamol:

– Meeste studies additief effect van NSAID bij 

paracetamol (reductie VAS 12-34mm)

– Minder reductie van VAS bij vergelijken PCM/NSAID 

in vergelijking met NSAID alleen



Verschillen tussen NSAIDS

• Weinig verschillen in efficacy

• Geringe verschillen in bijwerkingen profiel.

Bijwerkingen NSAIDS
• Niet alleen het gewenste effect, maar ook vele niet gewenste effecten worden toegeschreven aan de beïnvloeding van de prostaglandinesynthese. Deze bijwerkingen doen zich voornamelijk voor op de functie van de trombocyten 

en op het niveau van de nier en de tractus digestivus. De prostaglandinesynthetaseremmers als groep hebben een aantal bijwerkingen gemeen, hoewel de frequentie ervan voor de verschillende middelen uiteenloopt.
In het algemeen nemen de bijwerkingen toe bij hogere dosering. De meest voorkomende bijwerkingen zijn maag-darmstoornissen, gevolgd door nierfunctiestoornissen en cardiovasculaire bijwerkingen, huidreacties en zelden 
bloedbeeldafwijkingen, overgevoeligheidsreacties en leverfunctiestoornissen.
Door remming van de trombocytenaggregatie kan de bloedingstijd toenemen; met uitzondering van acetylsalicylzuur is dit effect reversibel, dosisafhankelijk en kortdurend. Zie voor therapeutische toepassingen van acetylsalicylzuur 
als trombocytenaggregatieremmer Trombocytenaggregatieremmers. COX-2-remmers verminderen de vorming van systemisch (en daarom mogelijk endotheliaal) prostacycline zonder het tromboxaan van de bloedplaatjes te 
beïnvloeden. Mogelijk kan dit verschil in plaatjesremmende activiteit tussen COX-1- en COX-2-selectieve middelen bij patiënten met risico opvan trombo-embolische reacties van belang zijn. Celecoxib, etoricoxib en parecoxib 
hebben geen effect op de trombocytenaggregatie en op bloedingstijd. Gezien de beperkte praktijkervaring en de beperkte beschikbare gegevens van deze middelen bij postoperatieve pijnbestrijding zijn er geen redenen om COX-
2-selectieve middelen hierbij toe te passen.. Een mogelijk verhoogd risico op postoperatief bloedverlies is geen contra-indicatie voor het gebruik van prostaglandinesynthetaseremmers bij bestrijding van postoperatieve pijn.
Astmapatiënten reageren soms idiosyncratisch met een zeer ernstige astma-aanval na gebruik van (zelfs kleine hoeveelheden) acetylsalicylzuur en andere prostaglandinesynthetaseremmers.

Gastro-intestinale bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten komen bij 10 tot 30% van alle gebruikers voor, mede afhankelijk van de gebruikte prostaglandinesynthetaseremmer, de dosering en de duur van het gebruik. Dit zijn vooral niet-ernstige maag-
darmklachten optreden zoals misselijkheid, zuurbranden, opgeblazen gevoel, epigastrische pijn, buikpijn en diarree (colitisachtige beelden). Bij het veroorzaken van gastro-intestinale bijwerkingen door 
prostaglandinesynthetaseremmers spelen verschillende effecten een rol. Een pH en pKa-afhankelijk lokaal effect, wat dosisgerelateerd is en afhankelijk van de oplosbaarheid van de prostaglandinesynthetaseremmer in een zure 
omgeving; ook kan door een direct effect op de mitochondriale membraan door vrijzetting van vrije radicalen de gastro-intestinale mucosa beschadigen. Lokale effecten treden gewoonlijk in het begin van de behandeling op en 
geven oppervlakkige laesies zoals erosies, meestal niet leidend tot complicaties. Het belangrijkste effect is echter een systemisch effect door remming van het enzym cyclo-oxygenase (COX), waardoor de prostaglandinesynthese 
wordt onderdrukt. Door remming van de productie van beschermende prostaglandinen wordt de beschermende functie van het maagslijmvlies door prostaglandinesynthetaseremmers verminderd.
Deze bijwerkingen worden veroorzaakt door de remming van prostaglandinesynthetase en zijn dus onafhankelijk van de toedieningsroute; ze kunnen ook optreden als het middel niet oraal wordt gebruikt. Bij toediening van 
acetylsalicylzuur kunnen reeds in lage doses maag-darmstoornissen (zoals misselijkheid en braken, maagpijn en slijmvliesbloedingen) optreden en treden – vooral bij ulcus ventriculi of hyperaciditeit – bloedingen op (bloedverlies: 
enkele tot vele milliliters per etmaal). Gelijktijdig gebruik van alcoholische dranken en vooral combinatie met anticoagulantia doet de kans hierop toenemen.
De kans op gastro-intestinale complicaties(zoals bloedend ulcus en maagperforatie) blijkt groter te zijn bij patiënten boven 60–70 jaar, met bovendien in het algemeen ernstiger gevolgen dan bij jongeren. Daarnaast zijn een 
voorgeschiedenis van ulcera en/of complicaties in de huisartsenpraktijk de meest voorkomende en relevante risicofactoren. Andere risicofactoren zijn het gelijktijdig gebruik van orale corticosteroïden, SSRI's, orale anticoagulantia 
of acetylsalicylzuur, aanwezigheid van Helicobacter pylori of ernstige comorbiditeit als diabetes of hartfalen. Voor deze patiëntengroepen zijn beschermende maatregelen geïndiceerd. Verder dient er rekening mee gehouden te 
worden dat de grootte van het risico voor de maag toeneemt naarmate de prostaglandinesynthetaseremmer hoger en langer wordt gedoseerd, indien meerdere prostaglandinesynthetaseremmers worden gebruikt en naarmate er 
meer risicofactoren zijn. Bij patiënten met doorgemaakt ulcus verdient het aanbeveling onderzoek naar Helicobacter pylori uit te voeren.
Op theoretische gronden zouden meer selectieve COX-2-remmers minder ernstige gastro-intestinale bijwerkingen kunnen geven. De effecten van celecoxib op het optreden van ernstige gastro-intestinale complicaties (perforatie, 
obstructie of bloedingen (POB's)) en ernstige gastro-intestinale complicaties inclusief symptomatische ulcus duodeni en ventriculi (PUB's) zijn onderzocht in een grote studie. Hierin gaf celecoxib - alleen op basis van de gegevens 
na zes maanden en indien niet gecombineerd met acetylsalicylzuur - significant minder gastro-intestinale complicaties dan conventionele prostaglandinesynthetaseremmers in maximale doseringen. Een dergelijke groot opgezette 
studie ontbreekt voor etoricoxib; hiervan zijn slechts beperkte (veelal ongepubliceerde gegevens) beschikbaar die wijzen op een significant minder optreden van ernstige gastro-intestinale bijwerkingen.
Bij patiënten met ten minste één risicofactor voor gastro-intestinale complicaties bij wie gebruik van een prostaglandinesynthetaseremmer is geïndiceerd gaat de voorkeur uit naar het preventief toevoegen van een 
protonpompremmer zoals omeprazol, (zie Protonpompremmers) of eventueel van misoprostol, zie ook Overige middelen bij maagaandoeningen. Gezien het grotere risico van cardiovasculaire bijwerkingen is er voor selectieve 
COX-2-remmers slechts nog een zeer beperkte plaats, temeer deze middelen zijn gecontra-indiceerd bij congestief hartfalen, ischemische hartziekte en/of cerebrovasculair lijden.

Renale en cardiovasculaire bijwerkingen
Beschreven zijn onder andere perifeer oedeem door water- en zoutretentie, acute en chronische nierinsufficiëntie, hyperkaliëmie, nefrotisch syndroom, interstitiële nefritis, acute en chronische papilnecrose.
Onder basale omstandigheden is de nierdoorstroming slechts in geringe mate afhankelijk van de prostaglandineproductie. Vermindering van het effectief circulerend volume geeft verminderde doorbloeding van de nier. Hierbij 
voorkomt een verhoogde prostaglandinesynthese al te sterke vasoconstrictie in de nier. Bij toediening van een prostaglandinesynthetaseremmer wordt het eerder genoemde compensatiemechanisme geremd, hetgeen niet alleen 
resulteert in verminderde nierdoorbloeding en vochtretentie, maar zelfs kan leiden tot acute nierinsufficiëntie. Acute nierinsufficiëntie treedt op bij circa 1% van de prostaglandinesynthetaseremmer-gebruikers met risicofactoren. 
Risicofactoren zijn hypertensie, hartfalen, levercirrose, nefrotisch syndroom, chronische nieraandoeningen, ouderen (met name > 80 J.), dehydratie, behandeling met diuretica. Wanneer het gebruik tijdig wordt gestaakt is de 
nierinsufficiëntie meestal reversibel. Acute nierinsufficiëntie kan ook worden veroorzaakt door acute interstitiële nefritis of papilnecrose. Acute interstitiële nefritis ontstaat binnen circa 15 dagen na start van de 
prostaglandinesynthetaseremmer (vaak een propionzuurderivaat) en wordt beschouwd als een overgevoeligheidsreactie. Acute papilnecrose treedt zelden op, meestal binnen enkele uren tot dagen na start van de 
prostaglandinesynthetaseremmer.
Bij gebruik van tiaprofeenzuur zijn, vaker dan bij andere prostaglandinesynthetaseremmers, urinewegsymptomen en cystitis gemeld. Hoewel als regel reversibel, heeft het niet herkennen van de symptomen geleid tot ernstige 
veranderingen aan de urinewegen en in sommige gevallen zelfs tot chirurgisch ingrijpen. Zodra urinewegsymptomen optreden dient de behandeling met tiaprofeenzuur dan ook onmiddellijk te worden gestaakt. Sulindac zou minder 
effect op de glomerulaire filtratie hebben.
Gebleken is dat toepassing van COX-2-selectieve middelen een groter risico van cardiovasculaire bijwerkingen met zich meebrengt. In een analyse van de tot nu beschikbare literatuur over de cardiovasculaire veiligheid van COX-
2-selectieve middelen door de wetenschappelijke commissie van de EMEA is er een verband vastgesteld tussen dosis en duur van de behandeling en de kans op cardiovasculaire bijwerkingen. Naar aanleiding hiervan zijn aan het 
toepassen van COX-2-remmers additionele waarschuwingen en contra-indicaties vastgesteld. COX-2-remmers mogen niet worden gebruikt door patiënten met aangetoonde ischemische hartziekte en/of cerebrale aandoeningen 
en door patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. Verder is bij patiënten met risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals hypertensie, hyperlipidemie, diabetes en roken voorzichtigheid geboden en wordt aanbevolen COX-2-
remmers in zo laag mogelijke dosering en voor een zo kort mogelijke tijd te gebruiken. Gebruik van parecoxib na een coronaire bypass-operatie (CABG) vergroot het risico van cardiovasculaire en/of trombo-embolische 
complicaties (myocardinfarct, beroerte/CVA, pulmonaire embolie en diepveneuze trombose) en van sternale wondcomplicaties (infectie, openbarsten van de wond). 

Overige bijwerkingen
Gelijktijdig gebruik van ibuprofen met acetylsalicylzuur gaat de bloedplaatjesremmende werking van acetylsalicylzuur tegen en kan zo het cardioprotectieve effect van acetylsalicylzuur verminderen.
Bij sommige stoffen kan hoofdpijn en stoornissen van het centrale zenuwstelsel (o.a. verwardheid, vermoeidheid en depressie)optreden. Indometacine geeft een ernstige, kloppende hoofdpijn bij 20–60% van de patiënten, die 
soms zo heftig of hardnekkig is dat het gebruik moet worden gestaakt.
Hepatotoxiciteit kan, met name bij diclofenac, optreden; het mechanisme is nog onbekend. Bij diclofenac is leverbeschadiging met dodelijk afloop gemeld. Bij hepatische porfyrie kan diclofenac een aanval van acute porfyrie 
veroorzaken. Ook bij sulindac kan leverbeschadiging optreden, met name tijdens de eerste drie maanden van de behandeling.
De propionzuurderivaten hebben van de prostaglandinesynthetaseremmers relatief minder bijwerkingen. Ibuprofen vertoont in de gebruikelijke dosering ten opzichte van de andere prostaglandinesynthetaseremmers de minste 
bijwerkingen, maar heeft naar verhouding een matig pijnstillende werking. Naproxen heeft ongeveer hetzelfde bijwerkingenprofiel als ibuprofen met mogelijk wat verschil in frequentie. Overgevoeligheidsreacties en eosinofiele 
pneumonie zijn opgetreden.
Omdat ernstige en soms fatale huidreacties met prostaglandinesynthetaseremmers zijn gemeld wordt aangeraden bij de eerste tekenen van huiduitslag, mucosale laesies of andere tekenen van overgevoeligheid de behandeling 
staken. Bij celecoxib zijn regelmatig huidreacties gemeld. Ernstige overgevoeligheidsreacties (anafylaxie, angio-oedeem, toxische huidreacties) zijn gerapporteerd met valdecoxib en kunnen niet worden uitgesloten voor parecoxib 
(omdat dit wordt omgezet inals pro-drug van valdecoxib).
Specifieke bijwerkingen van salicylaten zijn onder andere gehoorstoornissen bij hoge doses. Bij een ernstige acute intoxicatie (tentamen suicide) treedt aanvankelijk een opwindingstoestand met hyperventilatie op, waardoor ten 
gevolge van hypocapnie respiratoire alkalose ontstaat, tegelijk met temperatuurverhoging en overvloedig transpireren. In een latere fase kan een sterk remmende werking op het centrale zenuwstelsel optreden met coma en 
ademhalingsdepressie, leidend tot zeer ernstige, gemengde respiratoire en metabole acidose en bloeddrukdaling. Bij kinderen met waterpokken of griep is bij gebruik van acetylsalicylzuur de kans op het ontstaan van het Reye-
syndroom vergroot. Deze kinderen dienen, als een antipyreticum nodig is, met paracetamol te worden behandeld.
De bijwerkingen van fenylbutazon zijn van velerlei aard en komen bij 20–40% van de patiënten voor, reeds bij therapeutische doses en zijn meestal niet dosisafhankelijk. Bij de helft van de gevallen was staken van de behandeling 
noodzakelijk. De meest ernstige bijwerking is beenmergremming: leukopenie, trombocytopenie en agranulocytose. Frequent treden op: maagklachten, duizeligheid, oedeem, huid-(overgevoeligheids-)reacties. Minder frequent 
komen voor: leverfunctiestoornissen, nierbeschadiging en ontstaan of exacerberen van peptische ulcera (naar schatting bij 1–3% van de patiënten), soms leidend tot bloedingen en perforatie. Verder zijn ook hematurie en 
bloedingen elders in het lichaam beschreven evenals schildkliervergroting met hypothyroïdie. Bij patiënten met glucose-6-fosfaatdeficiëntie kan een hemolytische crisis in de hand worden gewerkt.
Ook bij gebruik van metamizol kunnen plotseling en onvoorspelbaar ernstige bloedbeeldafwijkingen als agranulocytose optreden. 



NSAIDS

– Samengevat
– Remming van de trombocytenaggregatie 

(minder voor COX2)

– Maag-darmklachten: mild of ernstig (deels 
lokaal effect, doch mn systemisch door 
remming PG)

– Nierfunctiestoornissen 

– Cardiovasculaire bijwerkingen (mn Cox2?)

– Hepatotoxiciteit (mn diclofenac)

– Verhoogd risico op miskramen, cardiale 
malformaties en gastroschisis 

– Remming botgenezing (mn in vitro, in vivo?)

Opiaten



Friedrich Serturner and Francois Magendie

Classificatie

• Natuurlijke stoffen: morfine

• Semisynthetische stoffen (kleine wijziging tov 
natuur): bv heroine, nicomorfine, hydromorfon

• Synthetische stoffen (fentanyl etc)

• Partieel agonist/antagonist (buprenorfine)



Bijwerkingen

• CNS (mn remmend): sedering, stemmingsverandering, 
ademdepressie, hypothermie, misselijkheid, miosis

• GE: toename tonus en afname motiliteit: obstipatie (bij 
40–60%), constrictie van de sphincter Oddii

• Urogenitaal: urineretentie; verminderde motiliteit van de 
uterus (verlenging van de duur van de partus);

• Resp:bronchoconstrictie;

• CV: vasodilatatie, hypotensie, bradycardie.

• Jeuk, 'rash', urticaria

• Afhankelijkheid, gewenning, verslaving

Diverse soorten

• Onderhoudsmedicatie

– Fentanyl (Durogesic)

– Oxycodon (Oxycontin)

– Morfine (Ms-Contin)

– Buprenorphine (Butrans, Transtec)

– Etc 

• Doorbraakpijn

– Fentanyl (Abstral, Instanyl, Actiq)

– Oxycodon (Oxynorm)



Farmacotherapie neuropathische pijn

Vier hoofdgroepen van veel gebruikte 

medicatie:

• Antidepressiva

• Anti-epileptica

• Opiaten

• Topicale middelen

Number needed to treat



Number needed to treat

Hoeveel diabetes moet ik 10 jaar 

behandelen om één sterfgeval te 

reduceren?

A.5

B.10

C.15

Blind schieten?



Maar soms…

Antidepressiva 1-6

• Tricyclische AD (amitriptyline, nortriptyline)
- NNT: 3,1 (2,7-3,7)
- Let op: ritmestoornissen, urineretentie

(de oudere patiënt)
- 1ste lijnsbehandeling

• Duloxetine
- NNT: 4,1 (2,9-7,2)
- Let op: nausea, nierinsufficientie (dosis)
- Enkel bij diabetische polyneuropathie
- En dan ook 1ste lijnsbehandeling

1. Dworkin RH, Backonja M, Rowbotham MC, et al. Arch Neurol 2003;60:1524-153

2. Dworkin RH, O’Connor AB, Backonja, et al. Pain 2007;132:237-251.

3. Ray WA, Meredith S, Thapa BP, Hall K, Murray KT. Clin Pharmacol Ther 2004;75:234-241.

4. Collins SL, Moore A, McQuay HJ, Wiffen P. J Pain Symptom Manage 2000;20:449-58.

5. Sindrup SH, Otto M, Finnerup NB, Jensen TS. Basic Clin Pharmacol  Toxicol 2005;96:399-409. 

6. Kajdasz D, et al. Clin Ther 2007; 29 Suppl:2536-2546.



Antidepressiva 1,2

• SSRI’s: sertraline paroxetine, fluoxetine en citalopram 

• - NNT: 6,8 (3,4-441) 
- Cave: wisselende studieresultaten

1. McCleane G. Pharmacological management of neuropathic pain. CNS Drugs 2003;17:1031-43.

2. Namaka M, Gramlich CR, Ruhlen D, Melanson M, Sutton I, Major J. A treatment algorithm for neuropathic pain. Clin Ther   2004;26:951-79.

Anti-epileptica1-7

• Carbamazepine
- NNT:1,7(1,3-2,2)

Bij trigeminus neuralgie
- Let op: potentieel ernstige bijwerkingen,

geneesmiddeleninteractie (oudere patiënt)

• Gabapentine / pregabaline
- NNT: 4,7 (4,0-5,6)
- Let op: dosisaanpassing bij nierinsufficentie

Bijwerkingen: met name duizeligheid, misselijkheid

1. Dworkin RH, O’Connor AB, Backonja, et al. Pain 2007;132:237-251.

2. CBO. Richtlijn Polyneuropathie. 2005. ISBN: 90-8523-040-3

3. Wiffen PJ, McQuay HJ, Moore RA. Carbamazepine for acute and chronic pain. Cochrane Database Syst Rev 2005;(3). CD005451

4.  Guay DR. Oxcarbazepine, topiramate, levetiracetam, and zonisamide. Am J Geriatr  Pharmacother 2003;1:18-37.

5. Finnerup NB, Sindrup SH, Bach FW, Johannesen IL, Jensen TS. Pain 2002;96:375-83.

6. Wiffen PJ, McQuay HJ, Edwards JE, Moore RA. Gabapentin for acute and chronic pain. Cochrane Database Syst Rev 

2005;(3).CD005452.

7. Vinik A. J Clin Endocrinol  Metab 2005;90:4936-45.



Tramadol1,2

• NNT:3,5(2,4-5,9)

• Let op: misselijkheid, sufheid, coördinatie

• Dosisreductie: bij de oudere patiënt, lever- of 
nierfalen, minder kans op ademdepressie

• 2e lijns middel voor behandeling van Neuropathische 
Pijn (Nep)

1. Duhmke RM, Cornblath DD, Hollingshead JR. Tramadol for neuropathic pain. Cochrane Database Syst Rev 2004;(2). CD003726.

2. Zacny JP. Drug Alcohol Depend 2005;80:273-278.

Opioïden1-3

• NNT: 2,5(2,0-3,2)

• Parenterale toediening

• Enkel 1ste keuze bij acute pijnsyndromen:  
(neuropathische kanker pijn) anders 2de

lijnsbehandeling

• Let op: misselijkheid,obstipatie, ademdepressie, 
tolerantie, onttrekking, addictie

• Dosisaanpassing bij oudere patiënt

• Autorijden

1. Dworkin RH, O’Connor AB, Backonja, et al. Pain 2007;132:237-251.

2. Rowbotham MC, Twilling L, Davies PS, Reisner L, Taylor K, Mohr D. N Eng J Med 2003;348:1223-32.

3. Ballantyne JC, Mao J. Opioid therapy for chronic pain. N Engl J Med 2003;349:1943-53.



Topicale behandeling1-3

• Lidocaïne 5% pleister
- NNT:4,4 (2,5-17)
- Bij belangrijke allodynie
- 1ste lijnsbehandeling bij postherpetische neuralgie
- Geen systeembijwerkingen
- In combinatie met andere analgetica

• Capsaïcine 0,075% creme of 8% pleister
- NNT: 6,7(4,6-12) voor creme, bij pleister 3-4
- Belangrijke allodynie
- Wisselende studieresultaten
- Alleen 2de lijnsbehandeling 

1. McCleane G. Pharmacological management of neuropathic pain. CNS Drugs 2003;17:1031-43.

2. Dworkin RH, O’Connor AB, Backonja, et al. Pain 2007;132:237-251.

3. Sindrup SH, Jensen TS. Neurology 2000;55:915-20.

Opmerkingen1-4

• Monotherapie geeft bij 30% van de patiënten 
onvoldoende pijnstilling

• Trial and error

• Combinatietherapie!  Maar
- weinig studies over welke combinaties zinvol zijn
- bijwerkingenprofiel

• Uiteindelijk: ongeveer 10% resistent voor 
medicamenteuze behandeling

• Oplossing: invasieve pijnbestrijding: ?

1. Dworkin RH, Backonja M, Rowbotham MC, et al. Arch Neurol 2003;60:1524-1534

2. Stacey BR. Management of peripheral neuropathic pain. Am J Phys Med Rehabil 2005;84:S4-S16

3. Finnerup NB, Otto M, McQuay HJ, Jensen TS, Sindrup SH. Pain 2005;118:289-305.

4. Dworkin RH, O’Connor AB, Backonja, et al. Pain 2007;132:237-251.



Werk en bijwerking

Casus

• 55 jarige buschauffeur leidt aan 

polyneuropathie bij DM. Na behandeld te zijn 
met Cymbalta zonder resultaat gebruikt hij 

sinds kort amitriptyline 25 mg an. Hij rijdt 

gewoon auto en hij wil graag weer werken

• Mag dat? Wat wil u meer weten?



Antwoorden

A. Ja

B. Ja, als hij denkt het te kunnen

C. Nee, pas na 2-3 weken

D. Nee, nooit

CBR advies

10.13. Analgetica

Gebruik van paracetamol en NSAID’s vormt in het algemeen 

geen reden tot ongeschiktheid. Een langdurige behandeling 

met stabiele doses van opioïden heeft geen negatieve invloed 

op de rijvaardigheid. Personen die behandeling ondergaan 

met opioïden zijn ongeschikt gedurende de eerste twee weken 

van de behandeling. Uitzondering geldt voor codeïne in een 

dosis tot en met 20 mg per dag, mits er geen (rijgevaarlijke) 

bijwerkingen optreden. Een aantal antidepressiva en anti-

epileptica die voor neuropathische pijn worden 

voorgeschreven, zijn in de therapeutische dosis geen 

probleem voor de geschiktheid.

http://www.geneesmiddeleninhetverkeer.nl/



Wegenverkeerswet 1994 Artikel 8:

1. Het is een ieder verboden om een voertuig te besturen of als 

bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder 

zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of 

redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan (al dan niet 

in combinatie met het gebruik van een andere stof) de 

rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk 

besturen in staat moet worden geacht.

Actions and interactions of psychotropic 

drugs on human performance and mood

• Vergeleken oa Amitriptyline en Diazepam

• Objective tests (digit substitution, tapping, flicker fusion, Maddox wing, 
tracking, choice reactions, body sway, memory) and subjective 
assessments (visual analogue scale) 

• Baseline and 1.5, 3, 4.5 en 6 uur

• Placebo geen effect

• Amitriptyline gaf sedatie, en verminderde coordinatie en cognitieve 
afwijkingen ( rekenen)

Pharmacol Toxicol. 1989 Aug;65(2):81-8. 



Acute and subchronic effects of amitriptyline 25mg 

on actual driving in chronic neuropathic pain 

patients.

• amitriptyline vergeleken met placebo in RCT

• Meten van rijvaardigheden eerste en 15e dag. 

• Rechtdoor rijden met 95km/u uitwijking gemeten.

• Eerste dag uitwijking groter dan bij legale alcohollimiet 

• Na 2 weken echter verschil met placebo geminimaliseerd

J Psychopharmacol. 2006 Nov;20(6):782-8. Epub 2006 Jan 9. 

Zelfde casus maar nu paroxetine

A. Ja

B. Ja, als hij denkt het te kunnen

C. Nee, pas na 2-3 weken

D. Nee, nooit



A review of the psychomotor effects of paroxetine.

• Studies on the behavioural effects of paroxetine on healthy young 
volunteers, elderly volunteers, and patients suffering from major 

depressive illness failed to show any evidence of detrimental 
effects on a battery of objective and subjective measures even 
when alcohol was taken. In contrast, the chosen verum, amitriptyline 
or lorazepam, produced significant impairment. The study on 

depressed patients showed improvement in cognitive functions among 
the paroxetine group from the start, whereas these functions were, 
initially, significantly impaired in the dothiepin group. Moreover, the 
Leeds Sleep Evaluation Questionnaire indicated that dothiepin 
produced, with respect to paroxetine, a significantly poorer quality of 

sleep.

Int Clin Psychopharmacol. 1992 Jun;6 Suppl 4:65-7.

Casus 2

• Patiënte met trigeminus neuralgie werkt als 

luchtverkeersleider. 

• Mag zij werken? 



Wat denkt u?!

A. Ja

B. Ja, als zij denkt het te kunnen

C. Nee, pas na 2-3 weken

D. Nee, nooit

3 maanden later

• Patiënte is aanvalsvrij met gabapentine. 

• Mag het nu?



Antwoorden

A. Ja

B. Nooit

C. Weet niet

Effects of topiramate and gabapentin 

on cognitive abilities in healthy 

volunteers.
• 40 vrijwilligers random TPM, GBP of placebo. Dosis tot 

3600mg/dag

• Cognitieve testen voor, en 2 weken na stabiele dosis

• TPM grote effecten op functioneren

• GBP slechts weinig effect. 

Neurology. 2005 Mar 8;64(5):792-8.



Casus 3

• 38 jarige patiënt leidt aan chronische lage 

rugklachten.

• Lopende band werk

• Inmiddels gebruikt hij Oxycontin maar en is 

zijn pijn aanzienlijk verbeterd. Kan hij weer 

werken?

Antwoorden

A. Ja

B. Ja, als hij denkt het te kunnen

C. Nee, pas na 2-3 weken

D. Nee, nooit



Opiaten en werk

• Lange follow up (1 jaar)

• Duidelijk minder pijn in de opiatengroep

• Toename van kwaliteit van leven

• Verbetering van subjectieve geheugen

• Verbetering van “geheugentestjes” bij morfine 

gebruik

Long term effects of oral sustained release morphine 

on neuropsychological performance in patients with 

chronic non-cancer pain.

Pain, Volume 104, Issues 1–2, July 2003, Pages 389-400



A systematic review on the effectiveness of 

pharmacological interventions for chronic non-

specific low-back pain

• 17 RCT over LBP (>12wkn)

• The studies only reported effects on the short term (<3 months).

• Weinig goed bewijs

• NSAIDS en opiaten iets betere pijnstilling op lange termijn dan 
placebo.

• Weinig verschil tussen TCA en placebo in LBP

• Gering bewijs dat opiaten sneller herstel functionale status geven 
(Roland disability score)

Eur Spine J (2011) 20:40–50

Het antwoord:

Ik weet het niet



Conclusie

• Pijn groot probleem

• Werk en pijn groot probleem

• Niet vaak een eenvoudig pilletje

• Medicatie leidt tot bijwerkingen


