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USA
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Vanaf het begin – problemen met opiaten

Morfine
• 1805 zuivere vorm

• Eerste epidemie bij 
Amerikaanse burgeroorlog
1861-1865

• ‘soldatenziekte’

1874 ➔heroïne 
• Doel: ‘minder verslavend’

• Resultaat: 2x zo sterk



VS opioïden voorschrijving sinds 1990



Grote groei gebruikers in NL



Oorzaken

• Veel aandacht voor adequate pijnbestrijding (“Adequate pain relief is a basic 
human right” / “Pain is the fifth vital sign”)

• Marketing (Purdue Pharma/Mundipharma):
Beloning 

Targeting van kwetsbare populaties (Rust belt)

• Kortere ziekenhuisopnames 

• Slechte pers NSAIDs

• Hoge drempel voor niet medicamenteuze therapie



Effectiviteit opioïden vs non-
opioïden

Krebs et al. JAMA 
2018



Bijwerkingen?

Krebs et al. JAMA 
2018



Vranken et al. J Palliative Med 2018;21:963-9



Tackling And Preventing The Opioid Epidemic



Prevalentie opioidgebruik en
gevolgen

Bedene et al, JAMA Netw Open 2019



Kalkman et al, Lancet Public Health 2019

Prevalentie opioidgebruik en
gevolgen



Starten met opioïden

JM de Metz, AC Lambooij, Monitor Voorschrijven Opioiden 2018-2019. Utrecht, IVM: 2020



Vragenlijsten: 
apothekersassistenten

Opioid counselling and perceptions about opioids of pharmacy technicians 
I. Simsek, E. Badawy, E.A.W. Jansen – Groot Koerkamp, M.L. Bouvy, M. Heringa
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Vragenlijsten: overtuigingen HA en APO

• 214 huisartsen en 212 apothekers

• 67%: te veel gebruik opioïden bij chronische niet-
kanker pijn
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Huisartsen

Apothekers

Ik maak me zorgen dat mijn patiënten een verslaving aan opioïden 
ontwikkelen

Houding en ervaringen van huisartsen en apothekers m.b.t. voorschrijven en afleveren van opioïden
E.A.W. Jansen – Groot Koerkamp, Y.M. Weesie, M. Heringa, M. Numans, J.W. Blom, K. Hek, L. van Dijk, M.L. Bouvy



Vragenlijsten: ervaringen

Houding en ervaringen van huisartsen en apothekers m.b.t. voorschrijven en afleveren van opioïden
E.A.W. Jansen – Groot Koerkamp, Y.M. Weesie, M. Heringa, M. Numans, J.W. Blom, K. Hek, L. van Dijk, M.L. Bouvy
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Huisartsen: het ontbreken van een
duidelijke indicatie weerhoudt mij er…

Apothekers: Ik voel me onder druk
gezet door artsen om recepten voor…



Vragenlijsten: mogelijke acties

Zinvol Geïmplementeerd

APO HA APO HA

Beperking op aantal dagen op recept  
(bijv. max 2 weken)

76% 86% 21% 51%

Vooraf afspraken maken met de patiënt 
over duur van de behandeling

77% 74% 9% 25%



Behoefte aan nascholing

Huisartsen Apothekers

Voorkómen onnodig langdurig gebruik 72,9% 81,1%

Afbouwschema’s 70,6% 82,1%

Verschillen tussen opioïden 48,6% 57,5%

Inzicht in misbruik bij patiënten 46,7% 57,5%

Begeleiding van verslaafde patiënten 46,7% 65,1%



Patiënt perspectief: 
Hoe ervaren patiënten het langdurige 
gebruik van opioïden?

L.E.M. (Lisa) Davies1; E.S. Koster1; K.F.M. Damen2, H. 
Beurmanjer2, A.F.A. Schellekens3; M.L. Bouvy1

1Universiteit Utrecht, 2Novadic Kentron, 3Radboudumc



Methode

• Interviews (1 uur)

• Locaties:

Inclusie criteria:
• >18 jaar
• Nederlands sprekend
• Opioïden op voorschrift
• Behandeld voor 

stoornis in het gebruik

Onderwerpen:
Redenen voor (langdurig) gebruik
Ervaringen met gebruik
Toegang tot opioïden



“Ik kon van niks naar in ene
keer deelnemen aan de
maatschappij!”

(P9, vrouw, ~50)

“Het werd gewoon in een keer
voorgeschreven zonder me echt goed
in te lichten wat het met je doet.
Maar goed, je wilt dat de pijn
weggaat dus dan neem je alles maar
voor lief.”

(P8, man, ~40)

“Ik kreeg 100 stuks van 5 mg, 100
stuks 10mg en 100 stuks 30 mg. “Ik
ben bij de dealer geweest”… Dat
vond ik heel slecht. Dat ging veelte
makkelijk!! Je kreeg gewoon voor
drie maanden mee!”

(P22, man, ~60)

Begin fase
Aandrijvers - Initiatie

Secundaire fase
Aandrijvers – Voortzetting

Laatste fase
Consequenties



"Het was in het begin in het eerste
jaar, de eerste twee jaar zeker, heel
pijn-gestuurd, daarna werd het een
mix, een beetje depressie, beetje
doelloos, je wordt afgekeurd.”

(P13, man, ~50)

“De huisarts wist het ook niet meer, die
had me eigenlijk alles voorgeschreven ik
denk ook een beetje uit medelijden op
een gegeven moment wat hij kon
bieden. Achteraf gezien, ben ik daar
alleen maar fout in gegaan.”

(P15, vrouw, ~50)

“Dat is mij nog nooit gevraagd in al die
tien jaar of negen jaar dat ik er aan heb
gezeten. Er is nooit iemand die zegt van:
‘Goh laten we eens even gaan
plaatsnemen, even in kaart brengen wat
je gebruikt en hier moet je wat minderen’.
Nooit gebeurd. Nooit!”

(P10, man, ~50)

Begin fase
Aandrijvers - Initiatie

Secundaire fase
Aandrijvers – Voortzetting

Laatste fase
Consequenties



“Je weerstand gaat naar de klote, je slaapt niet dus geen herstel.
Je wilt toch weer dingetjes doen maar dat gaat niet, als jij
normaal de vuilniszak buiten zet dat is voor mij hetzelfde als een
marathon lopen. Dus ik ben helemaal naar de klote geholpen!”

(P7, man, ~60)

“Ik had geen leven meer. Alles was gebaseerd op die tabletten.
Als we een feestje hadden dan moest het goed gerekend zijn met
die tabletten anders ging ik niet mee. We hebben twee jaar een
heel ander leven gehad en ik wou dat maar niet beseffen, omdat
zat met die pillen, ik zat gebeiteld, ik zat goed.”

(P14, man, ~60)

“In de loop der jaren ben ik alles kwijtgeraakt: mijn vriendin,
baan, vrienden, hobby’s, passies, sporten … allemaal kwijtgeraakt.
Vorig jaar als laatste ben ik mijn huis kwijtgeraakt. Dus ja ik ben
de afgelopen 5 jaar gewoon een extreme hel in gegaan.”

(P8, male, 40s)

Begin fase
Aandrijvers - Initiatie

Secundaire fase
Aandrijvers – Voortzetting

Laatste fase
Consequenties



Eerste lijns interventie



Interventie deel A

OPIOÏDE REDUCTIE TOOL DEEL A (STARTEN BEPERKEN) 

Opioïden

Beslisboom

Risico -
inschatting

Dosering en 
duur bij start 

opioïden

Opvolging en 
einde 

behandeling

Overdracht
Educatie





Interventie deel B

OPIOÏDE REDUCTIE TOOL DEEL B (AFBOUWEN)

Educatie Identificatie 
patiënten 

met 
langdurig 

opioïdgebrui
k

Risico-
inschatting 

t.a.v. afbouw

Motivatie en 
informatie bij 

overwegen 
afbouw

Initiatie van 
afbouw en 

verdere 
begeleiding



Take home messages

• Opioid Gebruik neemt toe, (nog) niet in de mate US

• Er zijn wel degelijk problemen

• Zorgverleners zien het probleem maar zijn onvoldoende toegerust

• Opioiden op recept leiden tot andere type verslaving

• Hele keten is hier voor verantwoordelijk


