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Recent is de eerste herziening van de Farmacotherapeutische richtlijn 'Pijnbestrijding' verschenen.1 De richtlijn is
gebaseerd op de pijnladder van de World Health Organization (WHO) (zie tabel). De wijze van pijnbestrijding is
afhankelijk van de oorzaak, soort en intensiteit van de pijn.
Achtergrond. De intensiteit van de pijn, zoals de patiënt die aangeeft, staat centraal. Om de pijn adequaat te bestrijden
wordt geadviseerd de dosering op geleide van de pijn in te stellen, het effect regelmatig te evalueren en zo nodig de
dosering, de toedieningsvorm of het type geneesmiddel aan te passen. Bij continue pijn wordt voldoende hoog en op
vaste tijdstippen gedoseerd. Bij neuropatische pijn is er geen duidelijke relatie tussen de plaats van de pijn en de plaats
van de schadelijke prikkel en ook niet tussen de ernst van de zenuwschade en de ernst van de pijngewaarwording.
Medicamenteuze therapie. Bij acute en bij chronische pijn is paracetamol voor patiënten van alle leeftijden eerste
keuze, omdat dit middel een breed veiligheidsprofiel heeft en er ruime ervaring mee is opgedaan. De
Farmacotherapeutische richtlijn (FTR) geeft aan dat dit in het bijzonder voor ouderen geldt omdat zij in het algemeen
gevoeliger zijn voor bijwerkingen van andere analgetica, zoals NSAID's. Voorts wordt aangegeven dat rectale toediening
van paracetamol een vertraagde, onvoorspelbare en wisselende absorptie geeft, waardoor bij kortdurend gebruik een
hogere rectale dosering nodig kan zijn.
?
Bij onvoldoende effect van paracetamol of bij een gewenst anti-inflammatoir effect wordt een conventioneel NSAID, zoals
diclofenac, ibuprofen of naproxen geadviseerd. De belangrijkste beperking is de grote kans op bijwerkingen, zoals gastrointestinale en cardiovasculaire. Daarom dienen NSAID's dan ook zo veel mogelijk te worden vermeden bij een verhoogd
gastro-intestinaal of cardiovasculair risico. Bij een verhoogd gastro-intestinaal risico wordt het NSAID gecombineerd met
een maagbeschermer, zoals een protonpompremmer of misoprostol. De FTR verwijst naar de CBO-richtlijn.2
?
Bij heftige pijn wordt stap 2 van de pijnladder in de regel overgeslagen omdat tramadol en codeïne de pijn slechts in
geringe mate doen afnemen, terwijl bijwerkingen regelmatig een reden zijn om het gebruik van deze middelen te staken.
Als de pijn onvoldoende vermindert, kan men een opioïde toevoegen. Men geeft de voorkeur aan een morfinepreparaat,
omdat deze in verschillende toedieningsvormen beschikbaar zijn en er ruime ervaring mee is opgedaan. Geadviseerd
wordt om direct vanaf de start van het opioïde een licht werkend laxans erbij te geven om zo obstipatie te voorkomen.
?
Als orale toediening niet gewenst is kan men een fentanylpleister geven, al is de pijnbestrijding met de pleister minder
goed te sturen vanwege de lange uitscheidingshalfwaardetijd en de variabiliteit in de dikte van de onderhuidse vetlaag.
Het gebruik van partiële opioïdereceptorantagonisten, zoals buprenorfine en pentazocine, wordt afgeraden want als
wordt overgestapt op een opioïde zal de pijnstillende werking van het vervangende opioïde enige tijd op zich laten
wachten.
?
Bij trigeminusneuralgie wordt aangeraden een proefbehandeling met carbamazepine te beginnen, waarbij de dosering
geleidelijk kan worden verhoogd. Bij andere neuropatische pijnen wordt aangeraden te beginnen met een
proefbehandeling met een tricyclisch antidepressivum (TCA), zoals amitriptyline of bij ouderen nortriptyline dat minder
centrale anticholinerge bijwerkingen heeft die het cognitief functioneren kunnen beïnvloeden. Bij onvoldoende effect of
bij een cardiovasculaire contra-indicatie voor een TCA kan men carbamazepine overwegen. Opioïden worden niet als
eerste keuze geadviseerd bij neuropatische pijn in verband met het vaak chronische karakter van de pijn.
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Wijzigingen. Alle NSAID's kunnen voor een toename van het cardiovasculaire risico zorgen: de hoogte van deze
toename is afhankelijk van de aard van het NSAID en de toegepaste dosering. NSAID-gebruik wordt daarom afgeraden
bij een verhoogd cardiovasculair risico, dus ook bij patiënten die een lage dosering acetylsalicylzuur als
trombocytenaggregatieremmer gebruiken. Als NSAID's bij deze patiënten niet kunnen worden vermeden, wordt in de
richtlijn de voorkeur aan diclofenac in combinatie met maagbescherming gegeven.
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Plaatsbepaling
Pijnstillers worden veel gebruikt maar kunnen ook aanzienlijke bijwerkingen geven. In deze FTR wordt paracetamol
aangeraden als eerste keuze pijnstiller bij acute en chronische pijn. Deze FTR geeft richtlijnen om het gebruik van
NSAID's zo veel mogelijk te beperken en waarbij COX-2-selectieve NSAID's niet worden geadviseerd (Gebu 2005; 39: 121129). Preventieve maagbescherming bij NSAID-gebruik wordt aangeraden bij alle patiënten >70 jaar of bij (complicaties
van) een peptisch ulcus in de voorgeschiedenis. Maagbescherming moet volgens deze FTR nadrukkelijk worden
overwogen bij patiënten tussen de 60 en 70 jaar, bij ernstige comorbiditeit zoals invaliderend reuma, hartfalen of
diabetes mellitus, bij langdurig gebruik van een NSAID, bij gelijktijdig gebruik van een oraal corticosteroïde, een SSRI,
laaggedoseerd acetylsalicylzuur of anticoagulantia. In de FTR is slechts een beperkte plaats voor tramadol, en overigens
nog minder voor codeïne, omdat de pijn daardoor slechts in geringe mate afneemt terwijl de bijwerkingen regelmatig
een reden zijn om de medicatie te staken (Gebu 2007; 41: 50). Daarnaast wordt in deze FTR als voorkeursopioïde
morfine of fentanyl transdermaal aan gegeven waaraan direct vanaf de start een laxans kan worden toegevoegd.
Bij neuropatische pijn wordt de voorkeur gegeven aan een TCA of carbamazepine. Terecht wordt het gebruik van
gabapentine, pregabaline en duloxetine in de eerste lijn afgeraden vanwege het ontbreken van goed opgezet
vergelijkend onderzoek met de tot nu toe gebruikelijke medicatie.
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