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Pijn bij ouderen

Doel

• Deelnemers weten welke middelen voorkeur hebben bij behandelen 
van pijn bij (kwetsbare) ouderen

• Welke doseringen

• Welke alternatieve behandelingen

• Voor- en nadelen van behandelingen

• Weten hoe pijnbestrijding kan worden gebruikt ter preventie van 
invasievere behandelingen
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Pijn bij ouderen

• Inleiding

• Kennistoets

• Casus 1

• Casus 2

• Pijnmedicatie, opioïden verslaving voorkomen/ behandelen

• Nabespreken kennistoets
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Pijn bij ouderen

• In 2040: 4,8 miljoen 65-plussers in Nederland

• aantal kwetsbare ouderen met (chronische) pijn neemt toe

• Pijn geassocieerd met tal van problemen, zoals 

• depressie en angst

• slaapproblemen

• sociale isolatie

• fysieke inactiviteit

• verminderde kwaliteit van leven
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Pijn bij ouderen

Aandachtspunten:

• Diagnostiek kan lastig zijn

• Behandeling vaak niet optimaal

• Om diverse redenen kwetsbaar voor bijwerkingen
• Toename van vet-tov watercompartiment

• Afname renale klaring

• Gevoeligheid voor effecten medicatie groter (mn opoiden en psychofarmaca)

• Gevoeliger voor anticholinerge bijwerkingen

• Medicatieoverdracht in de keten niet optimaal
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Kennistoets

(soms zijn meerdere antwoorden goed)
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Kennistoets

1. Hoeveel procent van de verpleeghuisbewoners ervaart pijn?

 5 tot 20 procent 

 20 tot 40 procent

 40 tot 70 procent

 70 tot 90 procent



8

Kennistoets

2. Wat is voor kwetsbare ouderen (zonder risicofactoren voor 
leverschade) de maximale paracetamoldosering na 4 weken 
gebruik?

 1,5 gram per dag

 2,5 gram per dag

 3 gram per dag

 4 gram per dag
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Kennistoets

3. Wat is een risicofactor voor leverschade bij gebruik van 
paracetamol?

 Roken

 Gebruik van carbamazepine

 Laag lichaamsgewicht (< 50 kg)

 Alle genoemde opties zijn juist
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Kennistoets

4. Bij kwetsbare ouderen met maagklachten hebben COX-2-remmers  
de voorkeur boven klassieke NSAID’s. 

 Juist

 Onjuist
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Kennistoets

5. Welke NSAID moet een voorschrijver vermijden bij een patiënt die 
acetylsalicylzuur gebruikt?

 Diclofenac

 Ibuprofen

 Meloxicam

 Naproxen
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Kennistoets

6. Als paracetamol bij kwetsbare ouderen onvoldoende pijnstilling 
geeft, is codeïne een geschikt alternatief.

 Juist

 Onjuist
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Kennistoets

7. Welke opioïden zijn geschikt voor behandeling van doorbraakpijn 
bij kanker?

 Buprenorfine (pleister)

 Fentanyl (neusspray)

 Fentanyl (sublinguale tablet)

 Oxycodon met directe afgifte

 Oxycodon met gereguleerde afgifte
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Kennistoets

8. Welk middel heeft de voorkeur bij kwetsbare ouderen met 
trigeminusneuralgie?

 Amitriptyline

 Carbamazepine

 Gabapentine

 Sertraline
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Kennistoets

9. Van welke medicatie past u de dosering aan bij een nierfunctie van 
45 ml/min/1,73 m2?

 Nortriptyline

 Duloxetine

 Pregabaline

 Oxycodon



Pijn bij ouderen
Casuistiek
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Mevrouw van Boven

• 85 jaar, VG TIA, DM, myocardinfarct 3 maanden geleden 

• Bekend met hypertensie, artrose heup en knieën, 15 jr geleden mammaca

• Weduwe, 50 kg, rookt niet

• Woont zelfstandig in aanleunwoning met thuiszorg 2/week, en hulp 
dochter

• NTBR verklaring

• Medicatie metformine 2 dd 500 mg, hydrochloorthiazide 1x12.5mg, 
ramipril 1x5 mg, simvastatine 1x40 mg, ascal en grepid (DAPT), sertraline, 
paracetamol z.n.
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Mevrouw van Boven

• Dochter belt: pte slaapt erg slecht, mag ze een slaaptabletje?

• Wat doe je?



19

Mevrouw van Boven

• Blijkt slechter te slapen, al langere tijd

• Klaagt over pijn beide benen, brandende pijn, loopt minder

• Gebruikt paracetamol zo nodig, 1 tablet paar keer per week, werkt 
eigenlijk niet, geeft dochter aan

• Bij onderzoek: hypothese polyneuropathie bij DM

• Is tramadol een optie?
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Mevrouw van Boven

Welke mogelijkheden zijn er bij neuropatische pijn bij een oudere 
kwetsbare patient?
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Neuropatische pijn bij ouderen

• Paracetamol eerste maand 4 gr/dag, daarna max 2-3 gr/dag
• NHG: risico factoren vasten of slechte voedingstoestand, chronisch gebruik > 2 eenheden alcohol per 

dag, gebruik van CYP2E1-enzyminducerende middelen, bestaande leveraandoeningen, kwetsbare 
oudere (vooral in combinatie met lichaamsgewicht < 50 kg), roken, een genetisch bepaalde lage 
metabolisatiesnelheid, gecombineerd gebruik van meerdere pijnstillers

• Nortryptiline: 
• Anticholinerge bijwerkingen (obstipatie retentie, droge mond) en QT verlenging AV blok
• Cave Cyp2D6

• Gabapentine: Bijwerkingen slaperigheid, angst onrust, gewichtstoename, luchtweginfecties

• effect na een week, max 900 mg/dag bij eGFR 30-50

• Pregabaline: Bijwerkingen slaperigheid buikklachten, gewichtstoename, cave gewenning

• effect na 14 dg, volledig geklaard via nieren, bij verminderde nierfunctie dosering aanpassen

• Duloxetine: Bijwerkingen misselijkheid, droge mond, slaperigheid ,hoofdpijn, gewichtsafname

• Is SNRI, geklaard via lever, antidepressief effect na 2-4 wk, CI eGFR<30, ernstige leverfu stoornissen
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Mevrouw van Boven

• Als er leverfunctiestoornissen zijn?
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Mevrouw van Boven

• Start met 3x 100 mg Gabapentine, 

• Lijkt beter te slapen
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Mevrouw van Boven

• 2 maanden later struikelt mevrouw ‘s nachts,
• Welke risicofactoren heeft ze?

• R been is verkort en ligt in exorotatie

• HAP maakt visite en stuurt mevrouw in, onder verdenking 
heupfractuur

• Wordt een pathologische heupfractuur R vastgesteld

• Welke mogelijkheden zijn er?

• Als zij nu niet geopereerd wil worden?
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Mevrouw van Boven

• Mevrouw wil geen operatie

• Ze krijgt pijnstilling en wordt ontslagen naar een verpleeghuis
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Mevrouw van Boven

• Welke opties voor pijnstilling zijn er?
• Medicamenteus (opiaten)

• Pijnblokkade (PENG blokkade)
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Mevrouw van Boven

• Medicamenteus: 

Welke middelen hebben de voorkeur?
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Mevrouw van Boven

• Pijnblokkade:

Het PEricapsular Nerve Group block (PENG-blok) is een recent ontwikkeld 
plane-blok dat selectief gericht is op de sensorische articulaire takken van 
het anterieure gewrichtskapsel van de heup (afkomstig van n.femoralis, 
n.obturatorius en n.obturatorius accessorius). Dit blok resulteert in een 
goede pijnbestrijding in combinatie met een motoriek-sparend effect, wat 
perioperatief mobiliseren mogelijk maakt. Het PENG-blok kan toegepast 
worden als pijnbehandeling bij acute en langer bestaande heupfracturen en 
kan eenvoudig echogeleid worden uitgevoerd met een neurolytische
vloeistof (fenol)
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Dhr. van Beneden

• 87 jaar, VG laminectomie, heupprothese, PTA AFS

• Bekend met ernstige spondylartrose, hypertensie, perifeer 
vaatlijden

• Woont zelfstandig in zijn appartement met hulp dochter

• Medicatie:  hydrochloorthiazide 1x12.5mg, ramipril 1x5 mg, 
clopidogrel, paracetamol 3 x 1000mg, Oxycodon mga 2 x daags, 
Oxycodon smelttabletten zo nodig
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Dhr. van Beneden

• Hoe ziet de WHO pijnladder eruit? 

• Welke analgetica zijn bruikbaar om de pijn bij artrose bij een 
kwetsbare oudere te behandelen?

• Is co-medicatie nog zinvol?

• Zijn er nog andere behandelopties bij de pijnpoli? Is een 
blokkade zinvol?
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Dhr. van Beneden

• Al  zijn hele leven heeft hij rugklachten

• Kreeg aanvankelijk alleen oefentherapie en paracetamol

• De rugpijn nam toe en werd lijkt zelfs “invaliderend”

• Daarom is 7 jaar geleden uiteindelijk gestart met oxycodon

• De dosering oxycodon is in de afgelopen jaren steeds verder 
verhoogd, maar de pijn leek alleen maar meer te worden. 
Uiteindelijk gebruikt hij nu oxydodon 2 dd 30 mg mga en 4 tot 6 
maal per dag een smetltablet van 5 mg
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Dhr. van Beneden

• Zijn hier de goede keuzes gemaakt?

• Passen opiaten in de behandeling van artroseklachten?

• Wat zijn de nadelen van chronisch opiaat gebruik?

• Wat zijn de belangrijkste bijwerkingen?

• Wanneer treed gewenning op?

• Wat is opiaat geinduceerde hyperalgesie?
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Kenmerken van opiaat geinduceerde hyperalgesie

• Het verhogen van de dosering opioïden voor het behandelen van de pijn, 
heeft géén effect op de pijn of verergert zelfs de pijn.

• Er is sprake van uitgebreide, moeilijk te omschrijven pijn. Het kan vaak 
lastig zijn om het karakter (stekend, brandend, bonkend etc.) te 
omschrijven. Daarnaast is vaak sprake van pijn op een andere plek dan de 
pijn waar de pijnstillende medicatie initieel voor is gegeven.

• Er is sprake van een verhoogde gevoeligheid voor pijnlijke prikkels, 
bijvoorbeeld een hevige reactie op een speldenprik (hyperalgesie)

• Er kan sprake zijn van een pijnlijk gevoel als reactie op een prikkel die 
normaal gesproken niet pijnlijk is, bijvoorbeeld een pijnlijke reactie op 
aanraking of temperatuur (allodynie)
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Opiaatgebruik in het nieuws

• Nieuwe richtlijn NVA/FMS “gepast opiaatgebruik” 
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-
nieuws/nieuwsartikel/richtlijn-regelt-goede-toepassing-opioiden.htm

• https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/generieke_richtlijnmodule_gepast_
opio_dengebruik/startpagina_-
_generieke_richtlijnmodule_gepast_opiodengebruik.html

• Handreiking afbouw opioïden, 
https://www.opiaten.nl/zorgverleners/handreiking-zorgverleners-voor-
afbouw-opioiden

about:blank


35

Gepast opiaatgebruik

• Belangrijkste punten uit de richtlijn:

Gebruik ze alleen kortdurend, het is een tijdelijke fase 

Gebruiksduur is normaal gesproken maximaal 7 dagen, maar nooit 
langer dan 4 weken

Maak vooraf met patient duidelijke afspraken over deze gebruiksduur 
en schrijf een einddatum op het recept

Informeer over het verslavingsrisico

Gebruik kort- en snelwerkende opiaten alleen direct postoperatief, bij 
kankerpijn (doorbraakpijn) (Fentanyl neusspray feitelijk alleen i.m.m.)
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Afbouw opioiden

• Belangrijkste randvoorwaarden bij het afbouwen

Afbouwplan samen met patient tot stand brengen

Goede voorlichting en begeleiding van patient, met aandacht voor de 
motivatie, psychische problematiek, pijn en onttrekkingsverschijnselen

Stel iedereen op de hoogte (andere artsen, apothekers)
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Afbouw opioiden

• Ontrekkingsverschijnselen:
Begint met angst, spierspanningsklachten, rusteloosheid, 

prikkelbaarheid, spierpijn (vnl. rug en benen)

Ernstiger: misselijk , braken, loopneus, kippenvel, zweten, diarree, 
koorts

Onttrekking begint bij kortwerkende opiaten na enkele uren en neemt 
na 4 dagen af.

Onttrekking beging bij langwerkende opiaten na 2 tot 4 dagen en 
neemt af na 10 dagen
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Afbouwschema’s
• Zorg ervoor dat patient geen voorraad meer thuis heeft liggen, 

voordat de afbouw begint

• Verlaag als startpunt de dosering 1x per week

• Doseringsverlaging: snel 20-25% verminderen, langzaam 10-15% 
verminderen 

• Bij klachten (onttrekking)--> stap over van snel, naar langzaam of 
interval doseringsverlaging verlengen (bijv naar 1x per 2 weken)

• Verhoog de dosering nooit, maar maak dan pas op de plaats

• Schrijf geen opioden meer voor die kortwerkend zijn of stop deze als 
eerste

• Bij tekenen van misbruik: verkort de afleverinterval
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Dhr. van Beneden

• Hij komt met zijn dochter op het spreekuur

• Hij gaat steeds slechter lopen en komt het huis niet meer uit

• Hij heeft het gevoel door de benen te zakken en loopt ook met 
een stok moeizaam

• Lang staan lukt ook niet goed meer

• Bij zitten verdwijnt de pijn in de benen
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Dhr. van Beneden

• Verdenking op neurogene claudicatio bij een wervelkanaalstenose

• MRI-LWK bevestigt dit

• Is opereren nog zinvol?

• Zijn er nog andere behandelopties bij de pijnpoli? 
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Terug naar de kennistoets
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Kennistoets

1. Hoeveel procent van de verpleeghuisbewoners ervaart pijn?

 5 tot 20 procent 

20 tot 40 procent

 40 tot 70 procent

 70 tot 90 procent
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Kennistoets

2. Wat is voor kwetsbare ouderen (zonder risicofactoren voor 
leverschade) de maximale paracetamoldosering na 4 weken 
gebruik?

 1,5 gram per dag

2,5 gram per dag

 3 gram per dag

 4 gram per dag
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Kennistoets

3. Wat is een risicofactor voor leverschade bij gebruik van 
paracetamol?

Roken

Gebruik van carbamazepine

Laag lichaamsgewicht (< 50 kg)

Alle genoemde opties zijn juist



45

Kennistoets

4. Bij kwetsbare ouderen met maagklachten hebben COX-2-remmers  
de voorkeur boven klassieke NSAID’s. 

 Juist

Onjuist
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Kennistoets

5. Welke NSAID moet een voorschrijver vermijden bij een patiënt die 
acetylsalicylzuur gebruikt?

 Diclofenac

 Ibuprofen

 Meloxicam

 Naproxen
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Kennistoets

6. Als paracetamol bij kwetsbare ouderen onvoldoende pijnstilling 
geeft, is codeïne een geschikt alternatief.

 Juist

Onjuist
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Kennistoets

7. Welke opioïden zijn geschikt voor behandeling van doorbraakpijn 
bij kanker?

 Buprenorfine (pleister)

Fentanyl (neusspray)

Fentanyl (sublinguale tablet)

Oxycodon met directe afgifte

 Oxycodon met gereguleerde afgifte
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Kennistoets

8. Welk middel heeft de voorkeur bij kwetsbare ouderen met 
trigeminusneuralgie?

 Amitriptyline

Carbamazepine

 Gabapentine

 Sertraline



50

Kennistoets

9. Van welke medicatie past u de dosering aan bij een nierfunctie van 
45 ml/min/1,73 m2?

 Nortriptyline

 Duloxetine

Pregabaline

 Oxycodon
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Pijn (bij ouderen) nabrander

• Cannabis CBD olie niet aanbevolen
• Onvoldoende onderzoek, hooguit op proef in palliatieve setting (NHG)

• Geen reden voor verwijzing pijnpoli
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Pijn bij ouderen

Bronnen

• IVM module “pijn bij kwetsbare ouderen” 
https://www.medicijngebruik.nl/projecten/fto-module-
presentatie/4040/pijn-bij-kwetsbare-ouderen

• Farmacotherapeutisch kompas

• NHG standaard pijn, https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/pijn

• Verenso richtlijn pijn, https://www.venvn.nl/richtlijnen/alle-
richtlijnen/richtlijn-pijn-bij-kwetsbare-ouderen/



Hartelijk dank voor uw
aandacht


